
บทที่ 2 
ตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
 
 การวิจัยครัง้นีไ้ด้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินการวิจยัได้อยา่งถกูต้องมีรายละเอียดดงันี ้

1. ประเภทของการสอน 
2. แผนการสอน 
3. วิธีสอนแบบผสมผสาน 
4. การบรรยาย 
5. การสอนแบบอภิปราย 
6. การสอนแบบอภิปรายยอ่ย 
7. การสอนโดยใช้โสตทศันปูกรณ์ 
8. บทเรียนโมดลู 
9. โสตทศันปูกรณ์ 
10. ประเภทของข้อทดสอบ 
11. การจดัรูปแบบข้อทดสอบ 
12. การน าผลการทดสอบไปใช้ 
13. พฤตกิรรมของผู้สอนและบรรยากาศของห้องเรียน 
14. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1.  ประเภทของการสอน 
 

บญุชม  ศรีสะอาด (2541 : 2 – 3) กล่าวว่า การจ าแนกประเภทของการสอนสามารถ 
จ าแนกได้หลายแบบขึน้กบัวา่จะใช้เกณฑ์ใดในการจ าแนก มีรายละเอียดดงันี ้
 แบบแรก จ าแนกโดยใช้จ านวนผู้ เรียนและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนเป็นเกณฑ์ 
ซึง่อาจจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. การสอนเป็นกลุ่มใหญ่ มกัมีผู้ เรียนจ านวนมาก ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 
เป็นแบบทางเดียว (One Way) ผู้สอนมีบทบาทเกือบทัง้หมด ได้แก่ การสอนแบบบรรยาย 
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2. การสอนเป็นกลุ่มย่อย การสอนประเภทนี ้มุ่งให้ผู้ เรียนทุกคนในกลุ่มเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มากท่ีสดุ ผู้สอนมีความใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากขึน้ ได้แก่ การสอนแบบ
อภิปราย การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมต ิการสอนแบบตวิ  

3. การสอนเป็นรายบุคคล หมายถึง การเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกวิธีเรียน 
ท่ีเหมาะสมกบัความสนใจของตน เรียนไปตามความสามารถของตนและขณะเดียวกันผู้ เรียนจะ 
ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนอยู่เสมอ โดยหลกัการสอนของวิธีนีผู้้ เรียนแต่ละคน จะมี
หลักสูตรของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งในหลักสูตรนัน้ จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ วิธีการเรียน 
ตลอดจนการประเมิน ความก้าวหน้าท่ีเป็นของตนเองโดยเฉพาะ  
 แบบที่สอง  จ าแนกโดยใช้ปริมาณของบทบาทผู้สอนกับบทบาทผู้ เรียนเป็นเกณฑ์ซึ่ง 
จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1.  การสอนท่ีผู้สอนเป็นแกนหรือเป็นศูนย์กลาง จะเน้นบทบาทของผู้สอน ได้แก่ วิธี
สอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบสาธิต การสอนโดยทัว่ไปจะต้องมีบทบาทของผู้ เรียนและผู้สอน ใน
การสอนแบบบรรยาย ขณะท่ีผู้สอนบรรยาย ผู้ เรียนจะมีบทบาทฟัง คิดตาม ตีความหมาย จดจ า
เนือ้หาสาระ จดบนัทึก อาจกระท าบทบาทเหล่านีต้ลอดเวลาเช่นเดียวกบัการบรรยายของ ผู้สอน
การท่ีจดัว่าผู้สอนเป็นแกนหรือเป็นศนูย์กลาง ก็พิจารณาจากว่ากิจกรรมของผู้สอนจะก่อ ให้เกิด
การเรียนรู้ ถ้าผู้สอนไม่บรรยาย ไม่สาธิตให้ด ูก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองนัน้ และบทบาทของ
ผู้ เรียนเป็นบทบาทแบบเฉ่ือย (Passive) 

2.  การสอนท่ีผู้เรียนเป็นแกนหรือเป็นศูนย์กลาง จะเน้นบทบาทการท ากิจกรรมของ 
ผู้ เรียน ได้แก่ วิธีสอนแบบปฏิบตัิการ วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ วิธีสอนแบบการเรียน 
เป็นคู ่วิธีสอนเหลา่นีผู้้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการกระท ากิจกรรมของผู้ เรียนเป็นส าคญั 

3.  การสอนท่ีผู้เรียนและผู้สอนมีกิจกรรมร่วมกัน  ผู้ เรียนและผู้สอนตา่งก็มีบทบาท
ในระดบัเดียวกัน มีการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ วิธีสอนแบบสมัมนา วิธีสอนแบบอภิปราย 
การสอนโดยใช้อปุกรณ์พิเศษ บทบาทของการสอนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดอยู่ท่ีโสตทศันปูกรณ์ 
ได้แก่ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ สไลด์ประกอบเสียง ผู้ เรียนจะเรียนรู้จากโสตทศันปูกรณ์นัน้ ตามท่ี
มีผู้สร้างบทเรียนส าเร็จไว้แล้ว 
 

สิริวรรณ  สุวรรณอาภา (2543 : 163)  แบ่งประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอน       
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
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1. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียดึผู้สอนเป็นศนูย์กลาง  กิจกรรมประเภทนีผู้้สอนจะเป็น
ศูนย์กลางของการปฏิบตัิกิจกรรม  โดยเร่ิมจากเป็นผู้ วางแผนการเรียนการสอน และเป็นผู้น า
ในขณะปฏิบตัิกิจกรรม  การเรียนการสอนในห้องเรียนจึงมกัมีลกัษณะเป็นการส่ือสารทางเดียว  
คือ  ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนการสอน  แม้ว่ากิจกรรมเหล่านีจ้ะยึดถือผู้สอนเป็นแกนกลางก็
ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ เรียนจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเลย ผู้ เรียนยงัคงมีโอกาสปฏิบตัิ
กิจกรรมภายใต้การน าของผู้สอนตอ่ไป   

2. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  กิจกรรมประเภทนีผู้้ เรียนเป็น
แกนกลางในการประกอบกิจกรรม  ส่วนผู้สอนจะท าหน้าท่ีประสานงาน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนร่วม
กิจกรรม แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างปฏิบตัิกิจกรรม และท าให้บรรยากาศของการเรียนการสอน
ด าเนินไปด้วยดี กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางยงัอาจแยกเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ 

2.1  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี ยึดกลุ่มผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมท่ี
สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม รู้จกักลไกของการท างานร่วมกนั   การสอนแบบกลุ่ม
นัน้ คือ การจดัการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีให้ผู้ เรียนร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม และให้สมาชิกของ
กลุ่มทัง้หมดเป็นผู้ น าของการเรียนการสอน โดยมีผู้ สอนคอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและคอย
แก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ กระบวน การกลุม่ท่ีน ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ อาจมี
ทัง้ลกัษณะของการจดัแบบกลุม่ใหญ่ และกลุม่เล็ก หรืออาจจดัผสมกนัทัง้สองลกัษณะก็ได้ 

2.2  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี ยึดผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้
เพ่ือสอดคล้อง และส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เ รียน โดยให้ผู้ เ รียนพัฒนา
ความสามารถของตนเอง 

 
2.  แผนการสอน 
 
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2547 : 51 – 54) กล่าวว่า แผนการสอน คือ พิมพ์เขียวของ
ผู้สอน เนลสนั บอสซิ่ง ได้ให้ค าจ ากดัความของแผนการสอนว่า หมายถึง “ข้อความของผลลพัธ์ท่ี 
ต้องการให้บรรลใุนฐานะเป็นผลลพัธ์ของกิจกรรมท่ีท าในแตล่ะวนัภายใต้การแนะแนวของผู้สอน” 
แผนการสอนมีความส าคญัดงันี ้
 ประการแรก ความเจริญงอกงามทางการศึกษาของผู้ เรียนขึน้อยู่กับการคัดเลือก 
เนือ้หาวิชา กิจกรรม ประสบการณ์ และวิธีสอนท่ีดดัแปลงให้เข้ากับความสนใจ ความต้องการ 
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ความสามารถ และระดบัวฒุิภาวะของเขา ผู้สอนฉลาดท่ีวางแผนบทเรียนของตนเอง เป็นอย่างดี 
จะได้รับผลดีท่ีสดุในการสอนของเขา 
 ประการที่สอง แผนการสอนรวมถึงการจดัท ากรอบของจดุมุ่งหมายแล้วเลือกเนือ้หาวิชา 
ระเบียบแบบแผนวสัดอุุปกรณ์ และเทคนิคการประเมินผู้สอนท่ีต้องท าสิ่งเหล่านีถู้กบงัคบั ให้
เตรียมและจดัระเบียบบทเรียนของเขาให้ดี 
 ประการที่สาม การท าแผนการสอนเก่ียวข้องกับการคาดคะเนว่าอะไรจะเกิดขึน้  และ 
เลือกประสบการณ์ท่ีจะเปล่ียนผู้ เรียนให้ดีขึน้การคาดคะเนช่วยท าให้เกิดการสอนท่ีดีซึ่งเป็น     
จดุมุง่หมายของผู้สอนทกุคนแผนการสอนกระตุ้นให้ผู้สอนมีความคดิสร้างสรรค์ 
 ประการที่ ส่ี แผนการสอนใช้เป็นคูมื่อส าหรับผู้สอนฝึกสอน เน่ืองจากมีหลายเร่ืองในใจ 
ของนกัศึกษาผู้สอน เขาอาจลืมเนือ้หาวิชาหรือการจัดระเบียบล าดบั แผนการสอนจึงท าหน้าท่ี 
เป็นผู้ เตือน 
 ประการที่ห้า การวางแผนช่วยป้องกันการสูญเสียเวลาซึ่งปกติมกัเกิดขึน้กับการสอนท่ี 
ไม่ได้จดัระเบียบแผนการสอนช่วยผู้สอนให้มีระบบและระเบียบนอกจากนีย้งัช่วยผู้สอนให้ตดัสิน 
ว่าจะสอนอย่างไรจึงไม่มากหรือน้อยเกินไป ถ้าสอนมากเกินไปก็อาจไม่ได้ผลลพัธ์การเรียนรู้มาก 
นกัถ้าสอนน้อยเกินไป การสอนซ า้ๆ ท่ีไมจ่ าเป็นก็ต้องเกิดขึน้ไมว่า่กรณีใดก็ท าให้ต้องสญูเสียเวลา 
 ประการที่หก แผนการสอนป้องกันไม่ให้ออกนอกเนือ้หาวิชาโดยท าให้ผู้สอนตระหนัก 
ถึงสิ่งท่ีเขาต้องท าให้ส าเร็จในวนันัน้ ค าถามบางอย่างอาจท าให้การอภิปรายน าไปสู่การออกนอก 
บทเรียนแตแ่ผนการสอนจะท าให้ผู้สอนน ากลบัเข้าสูบ่ทเรียน 
 ประการที่เจ็ด แผนการสอนให้ความรู้สึกในความมัน่คง โดยเฉพาะตอ่ผู้สอนใหม่ ซึ่งมกั 
มีความรู้สึกประหม่าและเครียด แผนการสอนท่ีเตรียมมาอย่างดีจะให้มาตรการของความมัน่ใจ  
ในตวัเอง และลดความรู้สกึของความไมม่ัน่ใจ 
 ประการที่แปด หลกัการของการท ากิจกรรมด้วยตวัเองประยกุต์ใช้ได้ทัง้กบัผู้สอน และ
ผู้ เรียนถ้าผู้ เรียนผู้ เรียนด้วยการกระท า ผู้ สอนก็จะสอนด้วยการกระท า เช่นเดียวกันจากการท า
แผนการสอน ผู้ สอนจะเป็นผู้สอนท่ีมีประสิทธิผลมากกว่า โดยท่ีการเตรียมการสอนท่ีดีจะช่วย 
ประกนัถึงแผนการสอนท่ีดี 
 ประการที่เก้า  แผนการสอนมีประโยชน์ไม่เพียงกับผู้สอนเท่านัน้ แต่จะมีประโยชน์ต่อ 
อาจารย์ใหญ่และศึกษานิเทศก์ด้วย อาจารย์ใหญ่และศึกษานิเทศก์สามารถรู้ว่าผู้ สอนได้สอน 
อะไรไปบ้าง เนือ้หาครอบคลุมบทเรียนหรือไม่ ทัง้ยังสามารถตดัสินในประสิทธิภาพของผู้สอน 
เน่ืองจากแผนการสอนจะแสดงการเลือกเนือ้หาวิชาและวิธีสอนของผู้สอน 
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 ประการที่สิบ  แผนการสอนในอดีตจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สอนท่ีช่วยสอน แทนใน
ยามฉกุเฉิน ผู้สอนสอนแทนจะก าหนดบทเรียนในอนาคตโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของเนือ้หา  วิชาท่ี
ได้สอนในชัน้เรียนไปแล้ว 
 
3.  วิธีสอนแบบผสมผสาน 
 

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2540 : 134 – 135)  กล่าวว่า ในการสอนผู้ สอนย่อมก าหนด
วตัถปุระสงค์ไว้หลายด้าน ทัง้ความรู้ เจตคติ และทกัษะ ถ้าผู้สอนใช้วิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียว อาจไม่
สามารถตอบจุดประสงค์ทุกด้านได้ ดังนัน้จึงจ าเป็นท่ีผู้ สอนต้องเลือกวิธีการสอนหลายๆ วิธี
ผสมผสานกัน โดยผู้ สอนต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้ เ รียน และ
เนือ้หาวิชา บางครัง้บางชัว่โมงอาจต้องเลือกใช้หลายวิธีผสมผสานกนั เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี การผสมผสานวิธีสอนหลาย ๆ วิธีเข้าด้วยกัน จะช่วยให้การเรียนสนุก น่าสนใจ และ
เป็นการเปล่ียนบรรยากาศการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 

กล่าวโดยสรุป การสอนแบบผสมผสาน หมายถึง การสอนท่ีผู้สอนน าวิธีการสอนหลายๆ 
วิธีมาผสมผสานกนัเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุ 

ความมุง่หมายของการสอนแบบผสมผสาน 
1. เพ่ือสนองจดุประสงค์การสอนทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ เจตคติ และทกัษะ ถ้าใช้วิธี

สอนเพียงวิธีเดียวอาจสามารถครอบคลมุจดุประสงค์ทัง้ 3 ด้านได้ 
2. เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน ความสนใจของผู้ เรียนนัน้ไม่คงท่ีตลอดชัว่โมงหรือ

ตลอดเวลาของการสอน การเปล่ียนวิธีสอนจะเป็นการเรียกร้องความสนใจให้กลบัมาอีกครัง้หนึง่ 
3. เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจขึน้ การใช้วิธีสอนหลายๆ แบบ 

ท าให้ผู้ เรียนได้ต่ืนตวั เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ขณะเดียวกนัท า
ให้ผู้สอนได้เลือกใช้วิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เป็นการเปล่ียนบรรยากาศของผู้สอนเองด้วยไป
พร้อมกนั 
 
4.  การบรรยาย 
 

สุรพนัธ์  ตนัศรีวงษ์ (2538 : 152 – 155) กล่าวว่า การให้เนือ้หาแบบบรรยายนัน้  
หมายถึง  การให้เนือ้หาท่ีผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดเนือ้หาสาระต่างๆ ท่ีจะให้ความรู้แก่ผู้ เรียนโดยท่ี
ลกัษณะของเนือ้หาท่ีใช้บรรยายจะเป็นเนือ้หาท่ีอยู่ในลักษณะท่ีเป็นทฤษฎี หลกัการท่ีให้ในเชิง
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ความรู้ โดยปกติทัว่ไปของการบรรยายผู้สอนจะให้เนือ้หาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นจนจบโดยท่ีจะ 
ไมมี่การตรวจปรับความเข้าใจของผู้ เรียนในระหว่างการบรรยายเลยนอกจากผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้สอบถามปัญหาภายหลงัการบรรยายในเร่ืองนัน้ๆ จบลง 

ผู้สอนควรเลือกใช้ในสถานการณ์ตอ่ไปนี ้
1. ใช้กับเนือ้หาวิชาท่ีเป็นทฤษฎี  ค านิยาม  สัญลักษณ์ หรือข้อก าหนดตายตัว    

แน่นอนท่ีผู้ เรียนต้องใช้ความจ าในเนือ้หาได้โดยท่ีไม่ต้องเข้าใจ  นอกจากนัน้เนือ้หาท่ีเป็นพืน้ๆ ท่ี
ง่ายตอ่ความเข้าใจ ก็ควรจะต้องใช้การบรรยายในการให้เนือ้หาสาระ 

2. ใช้กับกลุ่มผู้ เรียนท่ีมีจ านวนมากๆ โดยจะต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในด้าน
สถานท่ี และเคร่ืองเสียง เพ่ือจะท าให้ส่ือมีก าลงัมากท่ีสดุ 

3. ใช้กบักลุม่ผู้ เรียนท่ีมีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบความเข้าใจด้วยตวัเอง 
4. ใช้ในการสรุปประเด็นเนือ้หาท่ีส าคญัๆ ท้ายบทเรียน หรือท้ายกิจกรรมการเรียนการ

สอนวิธีอ่ืนๆ 
5. ใช้บอกกลา่วเนือ้หาสาระท่ีมีจ านวนมากๆ โดยมีระยะเวลาส าหรับการบรรยายสัน้ๆ  
6. ใช้วิธีบรรยายร่วมกับวิธีสอนแบบอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลของความส าเร็จในการด าเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  นอกจากนัน้การใช้วิธีบรรยายยงัใช้ร่วมกบัการ
จดัการศกึษารูปแบบเฉพาะ  เชน่  แบบมหาวิทยาลยัเปิด  แบบการศกึษาทางไกล โดยผู้ เรียนไม่มี
โอกาสพบผู้สอนโดยตรงต้องศกึษาโดยใช้ส่ือประเภทเสียงหรือวีดีโอเทป 

ข้อดีของการสอนแบบบรรยาย 
1. สามารถให้เนือ้หากับผู้ เ รียนในกลุ่มใหญ่ไ ด้  เช่น  ในห้องประชุม  หรือแม้แต่

กลางแจ้ง  ซึง่จะไมต้่องการห้องท่ีมีลกัษณะพิเศษแตป่ระการใด 
2. สามารถถ่ายทอดเนือ้หาสาระได้จ านวนมากตดิตอ่กนัในเวลาจ ากดั 
3. ไมต้่องใช้อปุกรณ์ หรือส่ือประกอบมาก 
4. การบรรยายสามารถจ ากระท าซ า้ได้อีกถ้าต้องการ  ดังนัน้จึงสะดวกในการสรุป

เนือ้หา หรือให้เนือ้หาซ า้อีกครัง้ 
5. เนือ้หาวิชาใหม่ๆ ถ้าใช้การบรรยายเพ่ือการกล่าวน าจะช่วยให้การด าเนินการสอน

ตอ่ไปราบร่ืนขึน้ 
6. เน่ืองจากการบรรยาย ผู้สอน และผู้ ฟังจะอยู่ในบรรยากาศเดียวกนั ดงันัน้การ  จงูใจ

สามารถท าได้โดยอาศยัเทคนิควิธีการบรรยายของผู้บรรยาย 
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7. การบรรยายเนือ้หาท่ีมีความส าคญัมากๆ ผู้ เรียนอาจอดัเทปค าบรรยายไว้ส าหรับการ
ทบทวนได้ง่าย 

8. ส าหรับผู้สอนการเตรียมการบรรยาย จะท าได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการให้  เนือ้หา
แบบอ่ืนๆ เพราะเตรียมการให้เนือ้หาเฉพาะของเขตท่ีจะบรรยาย  ไม่ต้องเตรียมตอบค าถามชัน้
เรียน  หรือเคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆ มากมาย 

จะเห็นว่าการบรรยายนัน้มีข้อดีอยู่หลายประการ  ดงันัน้จึงพบว่าแม้ว่าการบรรยายจะมี
มานานแล้ว  และวิธีให้เนือ้หาในแบบอ่ืนๆ ได้ถูกพัฒนามากมายก็ตาม การบรรยายก็ยงัเป็นท่ี
นิยมใช้และมีบทบาทส าคญัอยู่ในปัจจบุนั อย่างไรก็ตามผู้สอนควรจะได้พิจารณาถึงข้อจ ากดัอนั
เป็นข้อเสียของการให้เนือ้หาแบบบรรยายดงันี ้

ข้อเสียของการสอนแบบบรรยาย 
1. เน่ืองจากการบรรยายผู้สอนเป็นผู้สร้างเนือ้หาแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนัน้จึงไม่อาจ

ตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียนได้ว่า มีความเข้าใจและรับเนือ้หาบทเรียนนัน้ไว้ได้มากน้อย
เพียงใด วิธีการบรรยายจงึไมเ่หมาะอยา่งยิ่งท่ีจะน ามาใช้กบัเนือ้หาท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อน 

2. การให้เนือ้หาแบบบรรยาย เป็นวิธีการท่ีไม่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีกิจกรรมร่วมกนัในชัน้
เรียน  ดงันัน้จงึไมเ่ป็นการสง่เสริมการเรียนด้วยความเข้าใจ  อนัเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้ เรียนมีโอกาส
รับเนือ้หาไว้ได้น้อย 

3. เน่ืองจากเป็นการส่ือสารทางเดียว  โดยผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับขาดการแสดงออก ดงันัน้
จงึท าให้ผู้ เรียนเบ่ือเร็ว  และยิ่งเป็นเนือ้หาท่ีผู้ เรียนไมช่อบอยู่แล้วความสนใจการฟังบรรยายก็จะมี
น้อยท าให้รับเนือ้หาได้น้อยลงด้วย 

4. เน่ืองจากการบรรยายใช้กับผู้ เรียนในกลุ่มใหญ่ ดังนัน้การใช้ส่ือประเภทของจริงมา
ประกอบจงึท าได้ยากเพราะผู้ เรียนอาจเห็นได้ไมท่ัว่ถึง 

5. ด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
เนือ้หาวชิาปฏิบตัท่ีิต้องการฝึกทกัษะได้ถ้าไมป่ระกอบการสาธิต 

6. ผู้บรรยายท่ีจะท าให้ผู้ ฟังตดิใจและสนใจฟังตลอดเวลา จะต้องมีความสามารถพิเศษ  
นอกจากจะต้องมีทกัษะการบรรยายท่ีดีแล้ว บางครัง้ยงัขึน้อยู่กับบคุลิกส่วนตวัซึ่งฝึกได้ยาก เช่น  
ทา่ทาง  น า้เสียง 

7. ผลต่อการฝึกเนือ้หาให้ผู้ เรียนเป็นแต่เพียงผู้ รับเนือ้หาเพียงฝ่ายเดียว  ก็จะท าให้
ผู้ เรียนขาดการฝึกการเรียนรู้ในการใช้ความคดิสร้างสรรค์ และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตวัเอง 
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สรุปเม่ือพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการให้เนือ้หาด้วยวิธีบรรยายแล้วจะเห็นว่าข้อดีของ
การสอนแบบบรรยายจะส่งผลต่อผู้สอนเป็นหลกั ในขณะท่ีข้อเสียของวิธีสอนแบบนีจ้ะมีผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยตรง  เน่ืองจากวิธีการบรรยายมีทัง้ข้อดีข้อเสียดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ดงันัน้
ผู้สอนซึง่เป็นผู้สร้างเนือ้หาสาระโดยตรงจึงต้องศกึษาหาทางก าจดัข้อเสียออก  ทัง้นีเ้พ่ือท าให้การ
บรรยายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เทคนิคการให้เนือ้หาโดยวิธีบรรยาย 
1. จดัเตรียมขัน้ตอนการบรรยายให้เหมาะสมกบัลกัษณะของเนือ้หาวิชา วฒุิภาวะของ

ผู้ เรียนท่ีจะรับได้  โดยปกตเินือ้หาควรจะต้องมีการจดัล าดบัอยา่งเหมาะสม  กล่าวคือเร่ิมจากสิ่งท่ี
เป็นพืน้ฐานจากง่ายไปหายาก  และแยกแยะรายละเอียดท่ีเพียงพออย่างเหมาะสมกับการใช้
ปัญญาของผู้ เรียนท่ีจะรับได้ 

2. ผู้บรรยายท่ีดีนอกจากจะต้องเตรียมการมาดีแล้ว ท่าที น า้เสียงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก
แม้ว่าเนือ้เร่ืองจะน่าสนใจ  แต่ผู้บรรยายแสดงท่าทีไม่จูงใจก็จะท าให้ผู้ เรียนเบื่อหน่ายได้อย่าง
รวดเร็ว  ดงันัน้ผู้ สอนหรือผู้ บรรยายต้องแสดงท่าทีให้ผู้ เรียนเกิดความเช่ือมั่น ใช้น า้เสียงเน้น
จดุส าคญับรรยายอยา่งชดัถ้อยชดัค าเพ่ือให้ผู้ ฟังคอยติดตามตลอดเวลา 

3. พยายามพดูชกัน าความคดิให้ผู้ ฟังคล้อยตามอย่างมีเหตมีุผล  โดยพยายามดงึความ
สนใจของผู้ เรียนให้อยู่ในเร่ืองนัน้ๆ ให้ได้  การอ่านตามเนือ้หาท่ีได้โน๊ตมานอกจากจะแสดงให้
ผู้ เรียนเห็นถึงความไมพ่ร้อมของผู้บรรยายท่ีจ าเนือ้หาสาระไม่ได้แล้ว  ยงัเป็นการสร้างบรรยากาศ
ท่ีนา่เบื่อหนา่ยไมเ่ป็นกนัเองอีกด้วย 

4. การบรรยายท่ีดีท่ีชวนให้ตดิตาม จะกระท าได้โดยการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใช้ความคิด
ร่วมกบัรับเนือ้หา  ดงันัน้ผู้สอนท่ีใช้วิธีบรรยายจะต้องสร้างค าถามท่ีเป็นปัญหาในเนือ้หาให้ผู้ เรียน
ได้ตดิตามแล้วพยายามหาค าตอบหรือค าอธิบายจากสาระท่ีผู้บรรยายจะบรรยายตอ่ไป 

5. ขัน้ตอนการบรรยายท่ีดี  ผู้ บรรยายจะต้องแบ่งขัน้ตอนต่างๆ ในการด าเนิน       
กิจกรรมการบรรยาย ได้แก่ เร่ิมต้นจากการบอกเป้าหมายของขอบเขตเนือ้หาสาระท่ีจะบรรยาย  
ล าดบัต่อมาก็เป็นการสร้างปัญหาเพ่ือให้ผู้ เรียนคอยติดตาม จากนัน้ก็บรรยายเนือ้หาสาระท่ี
เตรียมมา และท้ายสดุก็ควรจะได้กลา่วประเดน็ส าคญัของเนือ้หาท่ีเป็นการสรุปสาระอีกครัง้หนึง่ 

6. ผู้สอนควรสงัเกตพฤตกิรรมของผู้ เรียนส่วนใหญ่ว่ายงัคงติดตามฟังการบรรยายอย่าง
สนใจหรือไม่ หากพบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจตอ่การฟังเนือ้หาท่ีบรรยายแสดงว่าการบรรยาย
ขาดแรงจูงใจท่ีดีพอ ดงันัน้ผู้สอนควรจะเปล่ียนรูปแบบโดยการพกัการบรรยายสกัครู่ หรือเสริม
ตวัอย่างเพิ่มเติม หรือแทรกเร่ืองราวทัว่ๆ ไป  เช่น  มขุตลกท่ีอาจจะสอดคล้องกบัเนือ้หาก็ได้  แต่
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ข้อส าคญัก็คืออยา่กลา่วต าหนิผู้ เรียนหรือผู้ ฟังเพราะจะท าให้เกิดเจตคติท่ีผู้บรรยาย หรือผู้สอนไป
ในทางลบทนัที 

7. การบรรยายจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ถ้าหากผู้สอนรู้จกัใช้ส่ือตา่งๆ เข้ามาร่วมกบั
การบรรยาย  เช่น  เอกสารท่ีบรรจุเนือ้หาสาระเก่ียวกับการบรรยาย การใช้แผ่นภาพ  แผนภูมิ  
ภาพยนตร์  หรือแผ่นใสมาร่วมก็จะช่วยเพิ่มแรงจงูใจมากยิ่งขึน้ อนัเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ เรียนใน
การรับเนือ้หาได้มากยิ่งขึน้ 

8. การบรรยายจะต้องปรับเวลา และเนือ้หาให้สอดคล้องกัน ความเหมาะสมระหว่าง
วฒุิภาวะ  ความพร้อมของผู้ เรียน  ลกัษณะของเนือ้หาสาระ และเวลาจะต้องสมัพนัธ์กัน  ความ
ตัง้ใจของผู้ เรียนอาจจะขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายๆ ปัจจยั  แตโ่ดยธรรมชาติแล้วปริมาณเนือ้หาท่ีรับได้
ของผู้ ฟังจะมีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลา  เช่น  เด็กเล็กจะรับเนือ้หาติดตอ่กนัได้ด้วยความตัง้ใจใน
ระหว่าง 15 –20 นาที  ซึ่งเด็กโตจะมีสมาธิท่ีจะตัง้ใจยาวนานออกไป เช่น 30 – 50 นาที เป็นต้น  
ซึง่ผู้สอนต้องจดัเวลาให้เหมาะสม 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าการบรรยายจะได้ผลดีถ้าผู้สอนซึ่งเป็นผู้บรรยายมีการเตรียมการใน
ด้านเนือ้หาอยา่งดีมาลว่งหน้า เนือ้หาสาระเป็นท่ีสนใจของผู้ เรียนเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว นอกจากนัน้
จะพบว่าหากผู้ บรรยายมีการแสดงออกท่ีดี  มีเทคนิคการบรรยายท่ีดี  จัดล าดับเนือ้หาอย่าง
เหมาะสม  ตลอดจนเลือกใช้ส่ือท่ีเรียกร้องความสนใจก็จะช่วยท าให้การสอนด้วยวิธีการบรรยาย
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
บญุชม  ศรีสะอาด (2541 : 50 – 53) กล่าวว่า การสอนแบบบรรยาย (Lecture) เป็นวิธี

สอนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุมีลกัษณะดงันี ้ 
1. ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียนในรูปของการบอก เลา่ หรืออธิบาย 
2. ผู้ เรียนเป็นฝ่ายฟังอาจจดบนัทึกสาระส าคญั ถ้าเป็นการสอนแบบบรรยายล้วน  ใน

ระหวา่งการบรรยายผู้ เรียนจะไมมี่โอกาสถามค าถามหรือวิพากษ์วิจารณ์  
3. มุง่ถ่ายทอดความรู้ (Didactic or Instructional) หรือมุง่ให้เร้าใจ (Inspirational) 
ข้อดี 
1. ประหยดั เพราะสามารถใช้สอนกบัผู้ เรียนจ านวนมากๆ ได้ 
2. ผู้สอนสามารถน าเอาจดุเดน่จากต าราหลายๆ เล่มมาประมวล บรูณาการ หรือ ย่อไว้ 

ในการบรรยาย 
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3. ในเนือ้หาท่ียุ่งยาก การอธิบายจะท าให้เข้าใจได้เร็วขึน้ ขณะท่ีการค้นคว้าด้วยตนเอง  
อาจยุง่ยากใช้เวลานาน หรืออาจไม่เข้าใจก็ได้ 

4. ผู้ เรียนได้มีโอกาสฟังความคดิเห็น และเกิดแรงจงูใจจากการฟังผู้ รู้ในสาขาวิชานัน้ๆ 
ข้อจ ากดัหรือจดุด้อย 
การสอนแบบบรรยายจะขาดประสิทธิภาพได้ง่าย เน่ืองจากสาเหตตุอ่ไปนี ้
1. ใช้การบรรยายบ่อยเกินไป โดยไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หาลกัษณะผู้  

เรียน 
2. ผู้สอนไมไ่ด้วางแผนและเตรียมการบรรยายอยา่งดี 
3. บรรยายนานเกินไปในแตล่ะครัง้ ท าให้ผู้ ฟังขาดสมาธิและเบื่อ 
4. ไม่ได้ใช้ส่ือ เช่น โสตทศันปูกรณ์ประเภทตา่งๆ ช่วยและไม่ได้ใช้เทคนิค หรือกิจกรรม 

อ่ืนๆ สลบักบัการบรรยาย 
5. ไมเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ในระดบัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ซึง่เป็นความสามารถขัน้สงู 
6. ไมค่อ่ยจะเกิดการพฒันาด้านเจตคตแิละทกัษะพิสยั 
ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบบรรยาย 

 เพ่ือให้การสอนแบบบรรยายมีประสิทธิภาพ ควรด าเนินตามขัน้ตอน 3 ขัน้ คือ ขัน้เตรียม 
ขัน้บรรยาย ขัน้สรุปและประเมินผล และปฏิบตัติามข้อเสนอแนะในแตล่ะขัน้ดงันี ้
 1. ขัน้เตรียม การเตรียมเป็นสิ่งส าคญัมาก ถ้าเตรียมไว้ดีก็เท่ากบัท าส าเร็จไปแล้วคร่ึง  
หนึง่ ในขัน้นีจ้ะต้องวางแผนการและเตรียมการสอนอย่างดีดงันี ้
 1.1 พิจารณาและก าหนดจดุประสงค์ของการเรียนการสอนให้แจม่ชดั 
 1.2 ศกึษาผู้ เรียนในด้านภูมิหลงั ความรู้ ความสามารถ ความต้องการ และความสนใจ 
น าข้อสนเทศเหลา่นีม้าพิจารณาวางแผนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิผลมากท่ีสดุ 
 1.3 ศึกษาค้นคว้าในเร่ืองนัน้ๆ ให้กว้างขวางจากต าราวารสารแหล่งสนเทศท่ีเช่ือถือได้ 
รวมทัง้พิจารณาประสบการณ์ของตนเอง 
 1.4 พิจารณาถึงการทบทวนหรือเช่ือมโยงความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนเร่ืองนัน้ 
 1.5 ก าหนดเค้าโครง จดัล าดบัขัน้ตอนของเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุ 
 1.6 เตรียมภาษาท่ีจะใช้ในการบรรยาย ซึง่จะต้องมีเหตผุล ผู้ เรียนเข้าใจได้ง่าย 
 1.7 พิจารณาสิ่งท่ีจะช่วยให้การบรรยายมีรสชาติ เช่น เกร็ดความรู้ท่ีเก่ียวข้องการอปุมา 
อปุไมย สถิตท่ีิส าคญั ผลการวิจยัหรือการค้นคว้าใหม่ๆ ตวัอยา่งค าถามตา่งๆ ฯลฯ 
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 1.8 พิจารณาและตระเตรียมการใช้ส่ือต่างๆ ท่ีจะช่วยดึงดดูความสนใจและเพิ่มความ  
เข้าใจ เชน่ รูปภาพ ของจริง หุน่จ าลอง ภาพยนตร์ สไลด์ แผน่โปร่งใส ฯลฯ 
 1.9 ในการวางแผนจะต้องค านงึถึงความเหมาะสมในด้านเวลาเป็นส าคญั 
 1.10 การทดลองหรือซกัซ้อม สอนจะให้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเตรียมการสอนให้ ดี
ยิ่งขึน้ ก่อนท าการสอนจริง 
 1.11 เตรียมวิธีการประเมินผลว่าจะใช้วิธีใดบ้าง เช่น การสงัเกต การใช้ค าถาม  การใช้ 
แบบทดสอบ ซึง่จะต้องเตรียมให้พร้อมไว้ลว่งหน้า 
 1.12 ก่อนเวลาบรรยายควรเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยตรวจสอบการใช้ 
ส่ือตา่งๆ วา่พร้อมท่ีจะใช้ได้ตามความต้องการ 
 2. ขัน้บรรยาย การเตรียมตวัมาดียงัไมเ่ป็นการเพียงพอ จะต้องด าเนินการบรรยาย ให้ดี
อีกด้วย มีข้อเสนอแนะส าหรับการสอนในขัน้นีด้งันี ้
 2.1 ท าตนให้มีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความจริงจงั ความเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีจะบรรยาย 
 2.2 ควบคมุอารมณ์ไม่ให้ต่ืนเต้น ประหม่า หรือเครียด แสดงความเป็นกันเอง ยิม้แย้ม  
แจม่ใส 
 2.3 พูดด้วยเสียงท่ีเป็นธรรมชาติ ให้ดงัพอท่ีทกุคนได้ยินอย่างพอเหมาะ มีความชดัถ้อย 
ชดัค า ไม่เร็วเกินไปหรือช้าเกินไป มีการแปรเปล่ียนน า้เสียงและจงัหวะ  เพ่ือเน้นจุดส าคญั และ 
เพ่ือให้เป็นท่ีนา่สนใจ  
 2.4 ในขณะบรรยายใช้สายตามองผู้ เรียน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้สอนเห็นความส าคญั ของ 
ผู้ เรียนเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อันดี และเพ่ือสังเกตความผิดปกติท่ีผู้ สอนอาจต้องเปล่ียน 
แปลงสถานการณ์ ทัง้นีจ้ะต้องไม่มองเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่ง แต่จะพยายาม  
มองให้ทัว่ถึง 
 2.5 ไม่ควรเร่ิมด้วยการบรรยายเนือ้หาสาระของบทเรียนทนัที ควรเร่ิมด้วยการเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมเข้ากับเร่ืองท่ีจะเรียนให้เค้าโครงของสิ่งท่ีจะเรียน ให้ผู้ เรียนทราบจุดประสงค์ 
ของบทเรียน และใช้เทคนิคการน าเข้าสูบ่ทเรียนท่ีเหมาะสม เช่น ยกเร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
ตัง้ค าถามให้คดิ ฯลฯ 
 2.6 ด าเนินการบรรยายตามท่ีได้เตรียมไว้ 
 2.7 หลีกเล่ียงการบรรยายล้วน โดยถามค าถามระหว่างการบรรยาย ซึ่งอาจใช้ค าถาม 2 
ประเภท ประเภทแรกผู้สอนถามค าถาม หยดุชัว่ขณะหนึ่งแล้วตอบค าถามนัน้เอง ประเภทท่ีสอง
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ผู้สอนถามค าถามแล้วให้ผู้ เรียนตอบ ค าถามประเภทหลงันอกจากจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดค้นหา  
ค าตอบแล้วยงัชว่ยให้ได้ข้อมลูสะท้อนกลบั เป็นการประเมินอยา่งไมเ่ป็นทางการวิธีหนึง่ด้วย 
 2.8 ให้โอกาสแก่ผู้ เรียนในการถามค าถามในเร่ืองท่ีเรียน 
 2.9 ใช้อารมณ์ขนัสร้างบรรยากาศท่ีสนกุในการเรียน โดยไม่ออกนอกเร่ืองแตเ่ป็นผลดีตอ่
สาระ และความมุง่หมายของการบรรยาย 
 2.10 สลับด้วยเทคนิคการสอนกลุ่มย่อย และเทคนิคอ่ืนๆ เช่น การระดมความคิด 
(Brainstorming) การอภิปราย (Buzz Group) การอภิปรายแบบหนึง่ตอ่หนึง่ ฯลฯ 
 2.11 ให้ผู้ เรียนได้ท าแบบฝึกหดั หลงัจากท่ีบรรยายไประยะหนึ่งจะช่วยเปล่ียนบรรยากาศ
และชว่ยให้ได้ข้อมลูสะท้อนกลบั 
 2.12 หลงัจากการบรรยายแตล่ะครัง้ คิดทบทวนถึงจดุเดน่จดุด้อยและคิดหา  วิธีปรับปรุง 
ให้ดียิ่งขึน้ในครัง้ตอ่ไป 
 
5.  การสอนแบบอภปิราย 
 
 บญุชม  ศรีสะอาด (2541 : 53 – 56) กล่าวว่า การสอนแบบอภิปราย (Discussion) คือ
การสอนท่ีมีลกัษณะดงันี ้

1. ผู้ เรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียน ความคิดเห็นท่ีเสนออาจได้มาจาก
ประสบการณ์ การศกึษาค้นคว้า การพิจารณาไตร่ตรอง การวิเคราะห์ 
 2. การเสนอความคิดเห็นจะไม่อยู่ในรูปสรุปผลการประเมินสัน้ๆ ว่า ถกู-ผิด ส าคญั-ไม่
ส าคญั ฯลฯ แตจ่ะเป็นความคิดเห็นท่ีเป็นค าชีแ้จง โดยหลกัเหตผุล และมีหลกัฐานสนบัสนนุ หรือ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
 การสอนแบบอภิปรายมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
รูปแบบต่างๆ ของการสอนแบบอภิปรายได้แก่ การอภิปรายทัง้ชัน้ การอภิปรายแบบโต้วาที การ
อภิปรายเป็นคณะ การอภิปรายยอ่ย การอภิปรายกลุม่ใหญ่ เป็นต้น 
 การอภิปรายทัง้ชัน้ (Whole-Class Discussion) โดยทัว่ไปจะหมายถึง การสอนแบบ 
อภิปรายท่ีผู้สอนเป็นผู้น าการอภิปรายในลกัษณะไม่เป็นทางการ ผู้สอนในฐานะผู้น าการอภิปราย 
จะถามค าถาม ให้ความกระจ่างแก่ข้อวิจารณ์ของผู้ เรียน สรุปเพ่ือช่วยนกัเรียนให้เกิดความเข้าใจ  
ในหวัข้อนัน้ๆ 
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 การอภิปรายแบบโต้วาที (Debates) ใช้ส าหรับกรณีท่ีมีผู้ เรียนจ านวนไม่มากการ 
อภิปรายแบบนีจ้ะแบง่ผู้ เรียนออกเป็น 2 ฝ่าย โดยอยู่คนละข้างของประเด็นปัญหา ฝ่ายหนึ่งเป็น 
ฝ่ายสนบัสนนุ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายคดัค้าน แตล่ะฝ่ายจะอภิปราย  เพ่ือสร้างน า้หนกั แก่ความคิด 
ความเช่ือของตนในฝ่ายนัน้ภายในเวลาท่ีก าหนดให้ อาจสลบักนัเสนอและโต้แย้งเป็นคู่ๆ  ใน  การ 
สรุปการโต้แย้งผู้สอนอาจใช้วิธีอภิปรายทัง้ชัน้ในประเดน็ปัญหานัน้ 
 การอภปิรายเป็นคณะ (Panels) วิธีอภิปรายแบบนี ้ผู้สอนจะแบ่งชัน้เรียนออกเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 3 – 6 คน ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มเป็นกรรมการศกึษาค้นคว้าในเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  แตล่ะ 
เร่ืองน ามาอภิปรายในกลุม่แล้วจงึเสนอผม เพ่ือน าไปสูก่ารอภิปรายทัง้ชัน้ 
 การอภิปรายย่อย (Buzz Group หรือ Buzz Session) วิธีนีจ้ะแบง่ผู้ เรียนออกเป็น กลุ่ม
ขนาดเล็กเพื่อให้อภิปรายในเวลาสัน้ๆ ในหวัข้อหรือประเด็นท่ีก าหนดให้ เม่ือเสร็จแล้ว แตล่ะกลุ่ม
จะเสนอผลการอภิปรายเพ่ือกระตุ้นให้อภิปรายทัง้ชัน้ การอภิปรายโดยวิธีนีจ้ะกล่าว โดยละเอียด
ตอ่ไป 
 การอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Forums) เป็นรูปแบบการอภิปรายเฉพาะท่ีมีผู้ เรียนกลุ่มเล็ก 
เสนอข้อสนเทศ (Information) ท่ีตนรอบรู้หรือเช่ียวชาญต่อกลุ่มใหญ่ในการสรุปผลผู้ เสนอข้อ       
สนเทศจะเชิญชวนผู้ ฟังถามค าถามในเร่ืองท่ีเสนอไปนัน้ 

ข้อดี 
 1.  ผู้ เรียนเรียนรู้จากการอภิปราย น าเอาสาระความรู้ไปใช้อยา่งมีความหมาย 
 2.  ช่วยให้ผู้ เรียนรู้จกัใช้ความคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ ผสมผสานความรู้  ประยุกต์ 
ความรู้ และเสนอแนวคิดนัน้เพ่ือให้คนอ่ืนเข้าใจ จึงเกิดการพฒันาด้านพทุธิพิสยัในระดบัสงู และ
พฒันา ทกัษะในการพดูแสดงความคดิเห็น 
 3.  เทคนิคของการอภิปรายจะช่วยในการพฒันาเจตคติ กล่าวคือในการอภิปรายผู้ เรียน  
จะได้แง่คิดต่างๆ มาทบทวนคา่นิยมและเจตคติท่ีตนมีอยู่แตเ่ดิม ซึ่งอาจท าให้สามารถพฒันาให้  
เหมาะสมขึน้มาได้ 
 4.  ผู้ เรียนมีโอกาสพฒันาทกัษะในการตัง้ค าถาม คิดหาค าตอบอย่างเป็นระบบ จึงเป็น
การ คดิและจดัระบบความคดิท่ีเป็นของตนเอง 
 5.  ชว่ยให้มีความต่ืนตวัทางสมองในระดบัสงูไมเ่ฉ่ือยชาเหมือนการสอนบางวิธี 
 6.  การใช้การอภิปรายอย่างเหมาะสมจะช่วยนักเรียนในการพัฒนามโนทัศน์ท่ีมีต่อ
ตนเองในทางบวก (Self Concept) 
 7.  ชว่ยพฒันาการรับฟังความคดิเห็นของบคุคลอ่ืน รู้จกัประเมินเหตผุลท่ีคนอ่ืนเสนอ 



 

 18 

 8.  ช่วยให้ได้ข้อสนเทศเก่ียวกับผู้ เรียน ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อผู้ เรียน การสังเกต  
พฤติกรรมผู้ เรียนในการท ากิจกรรมของกลุ่มจะช่วยให้ได้ข้อสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาทางสงัคม 
จิตวิทยาและอารมณ์ของผู้ เรียน 

ข้อจ ากดัหรือจดุด้อย 
 1.  ถ้าเทียบกบัวิธีสอนโดยตรง วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายนบัว่ากินเวลามากกวา่ 
 2.  อาจมีผู้ เรียน 2-3 คนผูกขาดการอภิปราย โดยท่ีผู้ เรียนบางคนไม่ได้แสดงความ
คดิเห็น 
 3.  ในการอภิปรายอาจมีช่วงท่ีอยู่ในความเงียบบ่อยครัง้ และในบางครัง้อาจเงียบนาน    
ท าให้ผู้สอนเปล่ียนใจมาใช้วิธีบรรยายหวัข้อนัน้ตอ่ 
 4.  ผู้สอนมกัเกิดความข้องคบัใจ เน่ืองจากการอภิปรายครัง้นัน้ไม่สามารถน าไปสู่การ
สรุปหรือไมส่ามารถสรุปในรูปท่ีผู้สอนปรารถนาได้ 
 5.  ผู้สอนมกัขาดพืน้ฐาน หรือขาดวฒุิภาวะท่ีจะชว่ยให้การอภิปรายมีความหมาย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบอภิปราย 
 1.  ผู้ สอนจะต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างดี โดยศึกษาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง ศึกษา 
ลกัษณะของกิจกรรมกลุม่ศกึษาแหลง่หรือส่ือท่ีแนะน าให้ผู้ เรียนค้นคว้า 
 2.  ส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศของการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ให้ผู้ เรียนได้พูด
อยา่งเปิดอก โดยเกิดความรู้สกึเป็นอิสระจากการขู่บงัคบั 
 3.  ผู้ เรียนจะต้องเตรียมตวัและมีความพร้อม มิฉะนัน้การอภิปรายก็จะกลายเป็น “การ
แลกเปล่ียนความไม่รู้” ผู้สอนจึงต้องวางแผนให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเพียงพอก่อนการอภิปราย  
เชน่ ให้ศกึษา จากต ารา เอกสาร บทความ ฯลฯ ก่อนการอภิปราย 
 4.  ควรใช้วิธีสอนแบบอภิปรายเม่ือต้องการพฒันาการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยัในระดบัสูง 
ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะตา่งๆ 
 5.  ควรก าหนดหวัข้อการอภิปรายไว้อยา่งเหมาะสม มีความชดัแจ้ง 
 6.  ควรเขียนหวัข้อการอภิปรายบนกระดานด า หรือในเอกสารท่ีแจกให้ผู้ เรียน อธิบาย
ศพัท์ตา่งๆ ให้แจม่แจ้ง และการเสนอค าถามหรือประเดน็จะต้องให้มีความเฉพาะเจาะจง 
 7.  พิจารณาเลือกใช้การอภิปรายหลายๆ แบบ เพ่ือน าไปสู่การอภิปรายทัง้ชัน้ การใช้  
หลายแบบจะชว่ยจงูใจผู้ เรียนได้ดีขึน้ 
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 8.  ในกรณีท่ีเกิดความเงียบ ถ้าเป็นการเงียบท่ีเกิดจากผู้ เรียนต่างก็ก าลังคิด ก็ควร 
ปล่อยให้ผู้ เรียนได้คิด ถ้าเกิดจากความรู้สึกสบัสนก็ควรช่วยให้ความกระจ่างในค าถามสุดท้าย  
หรือให้ข้อสรุปการอภิปรายตัง้แตต่อนเร่ิมต้นมาจนถึงจดุนัน้ 
 9.  กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย แตจ่ะต้องตระหนกัว่า ไม่จ าเป็นท่ี ผู้ เรียน 
ทกุคนจะต้องพดูในทกุหวัข้อ ควรมีความพอใจเม่ือมีผู้ เรียนหลายคนพดูในหวัข้อหนึ่งๆ และ  ทุก
คนได้อภิปรายในหลายหวัข้อ 
 10. กรณีท่ีมีผู้ผูกขาดการอภิปราย แก้ไขโดยติดตอ่บุคคลนัน้เป็นการส่วนตวั โดยให้เขา 
เข้าใจว่า ผู้ สอนประทบัในความตัง้ใจของเขาต้องการให้อภิปรายต่อแต่ก็อยากฟังความคิดเห็น 
ของบคุคลอ่ืนเชน่กนั ปัญหานีค้วรใช้วิธีป้องกนัดีกว่าการแก้ไข วิธีป้องกนัคือการสร้างความเข้าใจ  
ให้กับผู้ เรียนถึงจุดมุ่งหมายของเทคนิคการสอนแบบนี ้ลักษณะของผู้ อภิปรายประเภทต่างๆ 
สภาพของการอภิปรายท่ีเหมาะสม การใช้หลกัการของประชาธิปไตยในการอภิปราย 
 11. เม่ือการอภิปรายสิน้สดุลงจะต้องมีการสรุปประเดน็และเนือ้หาสาระของการอภิปราย 
ไมว่า่จะชว่ยกนัสรุปหรือผู้สอนเป็นผู้สรุปก็ตาม 
 12. ไม่ควรให้คะแนนหรือประเมินผลการอภิปราย เว้นแต่จะมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา 
ความสามารถในการอภิปราย เพราะการท่ีผู้ เรียนทราบว่าจะไม่มีการให้คะแนนการอภิปราย จะ  
กระตุ้นให้อภิปรายอภิปรายอยา่งเสรี และตรงไปตรงมา 
 13. คิดหากิจกรรมต่อจากการอภิปราย โดยธรรมชาติแล้วการอภิปรายท่ีประสบผล  
ส าเร็จจะน าไปสูกิ่จกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
 
6.  การสอนแบบอภปิรายย่อย 
 
 บญุชม  ศรีสะอาด (2541 : 56 – 57) กล่าวว่า การสอนแบบอภิปรายย่อย (Buzz Group) 
บางท่านเรียกว่า “การประชุมถกเถียง” การซุบซิบปรึกษา หรือ “การรวมกลุ่มพิจารณาประเด็น
ยอ่ย” คือการสอนท่ีมีลกัษณะดงันี ้
 1.  แบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ยอ่ย แตล่ะกลุ่มมีสมาชิก 2 – 6 คน 
 2.  สมาชิกแต่ละกลุ่มอภิปรายในประเด็นหรือปัญหาท่ีผู้ สอนยกขึน้มา โดยอภิปราย  
ในช่วงเวลาสัน้ๆ เช่น 5 – 10 นาที ปัญหาท่ีแตล่ะกลุ่มจะอภิปราย อาจเป็นปัญหาเดียวกนั หรือ
ตา่งกนั ก็ได้ และมกัด าเนินการหลงัจากผู้ เรียนได้ฟังการบรรยายไประยะหนึง่แล้ว 
 3.  หลงัจากอภิปรายยอ่ยภายในกลุม่เสร็จแล้ว จะมีการอภิปรายในกลุม่ใหญ่ทัง้หมด 
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ข้อดี 
 1.  ผู้ เรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็นโดยทัว่ถึงกนั 
 2.  สร้างความสามคัคีในกลุม่ผู้ เรียน 
 3.  ในช่วงประชุมรวมประธานกลุ่มไม่ได้ผูกขาดการอภิปราย สมาชิกทกุกลุ่มมีส่วนร่วม
ในการสอบถามแสดงความคดิเห็น 
 4.  ใช้ในการวางแผน ค้นหาเร่ืองท่ีสนใจเป็นพิเศษ หรือต้องการทราบเพิ่มเติมและ
ประเมินคณุคา่ท่ีได้รับจากการเรียน 
 5.  เม่ือใช้สลบักบัการสอนแบบอ่ืนจะชว่ยเปล่ียนบรรยากาศได้ดี 

ข้อจ ากดัหรือจดุด้อย 
 แตล่ะคนมีเวลาในการแสดงความคดิเห็นน้อย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบอภิปรายย่อย  
 1.  ผู้สอนควรชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าวิธีการนีมุ้่งให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง 
 2.  แตล่ะกลุม่ต้องเลือกประธานกลุม่และเลขานกุารกลุ่ม ซึ่งต้องกระท าโดยเร็ว ประธาน 
กลุม่ เป็นผู้น าในการอภิปรายในกลุม่ของตนและรายงานผลการประชมุโดยสรุปตอ่กลุ่มใหญ่ ส่วน 
เลขานกุารท าหน้าท่ีจดสรุปความคิดของแตล่ะคน 
 3.  ในการรายงานผลการอภิปรายของแตล่ะกลุม่อาจใช้วิธีดงันี ้ประธานกลุ่ม ก.รายงาน
ผลการอภิปรายในกลุ่มของตนโดยย่อ ประธานกลุ่ม ข.เชิญชวนสมาชิกกลุ่มตนหรือ กลุ่มอ่ืนให้
ถาม ค าถามกบัสมาชิกถามกบัสมาชิกกลุ่ม ก.คนใดก็ได้ จากนัน้ประธานกลุ่ม ข.รายงานผลการ
อภิปรายในกลุม่ของตนโดยยอ่ ประธานกลุม่ ค.จะเป็นผู้ เชิญชวนสมาชิก ในกลุ่มตนหรือกลุ่มอ่ืนๆ 
ให้ถามค าถามกบัสมาชิกกลุม่ ข. คนใดก็ได้ ด าเนินเชน่นีไ้ปเร่ือย ๆ 
 
7.  การสอนโดยใช้โสตทศันูปกรณ์ 
 
 บญุชม  ศรีสะอาด (2541 : 70 – 71) กล่าวว่า การสอนโดยใช้โสตทศันปูกรณ์ (Audio-
Visual Media) หมายถึง การสอนโดยใช้อปุกรณ์ การสอนต่างๆ เช่น รูปภาพ สไลด์ ภาพยนตร์ 
โทรทศัน์ หุน่จ าลอง เทปบนัทึกเสียง เคร่ืองฉายภาพ ข้ามศีรษะ เป็นต้น เน่ืองจากโสตทศันปูกรณ์
แตล่ะชนิดตา่งก็มีจดุเดน่ ข้อจ ากดัเฉพาะตวั จงึไมข่อกลา่วถึงจดุเดน่และข้อจ ากดัโดยรวมในท่ีนี ้
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ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้โสตทศันปูกรณ์ 
 1.  การเลือกใช้โสตทศันูปกรณ์ท่ีเหมาะสม นบัว่ามีความส าคญัมาก หลกัในการเลือก
โสตทศันปูกรณ์ มีดงันี ้
  1.1 เลือกใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์ในการสอน ไม่มีโสตทัศนูปกรณ์ชนิดใดท่ี
สามารถใช้ได้อย่างดีท่ีสุดกับจุดประสงค์ในการสอนทุกจุดประสงค์ แต่จะมีส่ือบางอย่าง  ท่ี
เหมาะสมกบัจดุประสงค์ แตจ่ะมีส่ือบางอย่างท่ีเหมาะสมกบัจดุประสงค์บางด้านอย่างมากท่ีสดุ 
จงึควรพิจารณาจดุเดน่จดุด้อยของโสตทศันปูกรณ์แตล่ะชนิด 
  1.2 ผู้สอนจะต้องมีความคุ้นเคยกับโสตทัศนูปกรณ์ท่ีจะใช้ นั่นคือรู้วิธีท่ีจะใช้ 
อยา่งได้ผลสงูสดุ 
  1.3 โสตทศันปูกรณ์ท่ีจะใช้ต้องเหมาะสมกบัระดบัความสามารถและรูปแบบการ
เรียนรู้ (Learning Style) ของผู้ เรียน 
 2.  ในการใช้โสตทศันปูกรณ์ มีขัน้ตอนท่ีควรปฏิบตัดิงันี ้
  2.1 เตรียมตวั ผู้สอนท าการเตรียมและตรวจสอบโสตทศันูปกรณ์ท่ีจะใช้ เช่น
กรณีก าหนดว่าจะใช้สไลด์ประกอบเสียง ก็ท าการจดัภาพตามล าดบั ทดลองฉายประกอบ  เสียง
เป็นการตรวจสอบวสัดอุปุกรณ์และความถกูต้อง กรณีก าหนดว่าจะใช้ภาพยนตร์ก็ท าการ ทดลอง
ฉายดกู่อนเป็นต้น 
  2.2 เตรียมสิ่งแวดล้อม ก่อนสอนท าการตระเตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆ จดั
โต๊ะ เก้าอี ้ฯลฯ 
  2.3 เตรียมผู้ เรียน อธิบายจุดประสงค์ เน้นให้ทราบว่าจะต้องดูหรือฟังอะไร  
ต้องการให้ผู้ เรียนท าอะไรกบัข้อสนเทศ (Information) ท่ีได้ เช่น จะให้อภิปราย จะท าการทดสอบ 
ฯลฯ 
  2.4 ขัน้สอนหรือขัน้เสนอ (Presentation) ด าเนินการโดยใช้เคร่ืองมืออย่าง 
ถกูต้องเหมาะสม เช่น กรณีสไลด์ประกอบเสียง ก็ปรับโฟคสัแตล่ะภาพอย่างชดัเจน  ปรับเสียงให้ 
ดงัพอเหมาะ เป็นต้น 
  2.5 ขัน้ติดตามผล (Follow Up) อาจท าการสรุป ทบทวน อภิปราย ถามค าถาม 
หรือท ากิจกรรมอ่ืนท่ีจะชว่ยเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ให้มีความมัน่คงยิ่งขึน้ 

ขัน้ตอนท่ีกล่าวมานีไ้ม่จ าเป็นต้องปฏิบตัิทุกขัน้ตอนทุกครัง้ บางครัง้อาจตดัขัน้
เตรียมผู้ เรียน เช่น ในการฉายภาพยนตร์อาจไม่เร่ิมด้วยการแนะน าว่าจะเป็นภาพยนตร์  เก่ียวกบั
เร่ืองอะไรจะฉายให้ดกู่อนแล้วอภิปรายภายหลงั หรือบางครัง้อาจตดัขัน้ตดิตามผลออกก็ได้ 
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8.  บทเรียนโมดูล 
 
 บญุชม  ศรีสะอาด (2541 : 89 – 91) กล่าวว่า บทเรียนโมดลู (Module) คือบทเรียน
หนว่ยใดหนว่ยหนึง่ ท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ศกึษาโดยประกอบไปด้วยกิจกรรมและส่ือการเรียน
ตา่งๆ เพ่ือชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ของบทเรียน 
 
 องค์ประกอบของบทเรียนโมดูล 
 ชมพนัธ์ กญุชร ณ อยธุยา กลา่ววา่บทเรียนโมดลูมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 5 ด้าน ดงัแสดง
ไว้ในภาพท่ี 1 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบท่ีส าคัญของบทเรียนโมดูล 

 
 หลักการและเหตุผล (Rationale) เป็นการกล่าวถึงหลักการและเหตผุลท่ีอยู่เบือ้งหลงั
บทเรียนนัน้ มุ่งให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญัของเร่ืองท่ีเรียน ความสมัพนัธ์ระหว่างเนือ้หาตา่งๆ ใน
บทเรียนและความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาอ่ืนๆ 
 จุดประสงค์ (Objectives) เป็นจดุประสงค์ของบทเรียนนัน้ซึ่งคาดหวงัไว้ว่าเม่ือเรียนจน 
จบบทเรียนนัน้แล้วผู้ เรียนจะมีสมรรถภาพหรือพฤติกรรมอะไร จดุประสงค์ของบทเรียน  โมดลู จะ
เป็นแนวและเป็นหลกัยึดส าหรับการก าหนดกิจกรรมการเรียน และการประเมินผลการเรียนการ  
ก าหนดจดุประสงค์ของบทเรียนโมดลูจะต้องก าหนดอยา่งชดัเจน  
 การประเมินผลก่อนเรียน (Pre-assessment) เป็นการประเมินผลก่อนเรียนบทเรียน 
โมดลู เพ่ือทราบวา่ก่อนเรียนผู้ เรียนมีความรู้และสมรรถภาพพืน้ฐานมากน้อยเพียงใด เคร่ืองมือท่ี  
ใช้ในการประเมินผลก่อนเรียนควรวัดในสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ส่วนท่ีเป็นสมรรถภาพพืน้ฐานท่ี 
จ าเป็นต่อการเรียนบทเรียน และส่วนท่ีเป็นความรู้และสมรรถภาพตามจุดประสงค์ของบทเรียน 
เพ่ือท่ีจะให้ข้อมลูท่ีได้จากการประเมินผลก่อนเรียนเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอน ช่วย
ให้ผู้ เ รียนสามารถบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลท่ีได้จากการ  
ประเมินผลก่อนเรียนน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอนดงันี ้

หลกัการ 
และเหตผุล 

 

จดุประสงค์ 
การ

ประเมินผล
ก่อนเรียน 

กิจกรรม 
การเรียน 

การ
ประเมินผล
หลงัเรียน 
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 1.  ข้อมูลด้านความรู้และสมรรถภาพพืน้ฐาน เป็นข้อมูลท่ีจะช่วยชีแ้นะผู้ เรียนท่ีขาด 
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนเร่ืองนัน้ให้ศึกษาหรือฝึก เพ่ือให้มีความรู้และสมรรถภาพพืน้ฐานท่ี  
จ าเป็นดงักลา่วก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนบทเรียนโมดลู 
 2.  ข้อมลูด้านความรู้หรือสมรรถภาพตามจดุประสงค์ของบทเรียน เป็นข้อมลู ท่ีจะช่วย 
ชีแ้นะผู้ เรียนท่ีมีความรู้และสมรรถภาพในบางส่วนตามจดุประสงค์ของบทเรียนว่า อาจเลือกเรียน 
ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถภาพท่ีตนยงัไม่มี นอกจากนีแ้ล้วข้อมลูจากการประเมินผล  ก่อน
เรียน ยงัใช้ส าหรับพิจารณาความงอกงามหรือผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนในบทเรียนโมดลูนัน้  โดย
น าไปเปรียบเทียบกบัข้อมลูจากการประเมินผลหลงัเรียนแล้ว 
 กิจกรรมการเรียน (Learning Activities) เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดขึน้เพ่ือเป็นส่ือให้ผู้ เรียน 
บรรลจุดุประสงค์ของบทเรียน โดยจะมีกิจกรรมตา่งๆ หลายกิจกรรม แตล่ะกิจกรรมอาจมี รูปแบบ
ใดแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบประกอบกนั อนัได้แก่ให้ อ่านเนือ้หาการเรียนในโมดลูนัน้ หรือใน
ต ารา วารสารตา่งๆ ให้อภิปรายกลุ่ม ให้ศกึษาจาก โสตทศันปูกรณ์ เช่น ภาพยนตร์ ฟิล์ม สตริป
เทปโทรทศัน์ เทปบนัทกึเสียง ฯลฯ บางกิจกรรมเป็นการเรียนเป็นรายบคุคล บางกิจกรรม เป็นการ
เรียนเป็นกลุม่ผู้ เรียนควรเลือกกิจกรรมตามความสนใจความสามารถและความพร้อม  ของตนเอง
ส าหรับความสามารถและความพร้อมของผู้ เรียนนัน้พิจารณาได้จากข้อมูลการวดัผล  ก่อนเรียน 
ผู้สร้างบทเรียนโมดลูอาจระบไุว้ก่อนว่าในกิจกรรมนัน้จะเน้นให้ศกึษาเร่ืองใด จะให้น า เอาเนือ้หา
บางสว่นไปวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านใด 
 การประเมินผลหลังเรียน (Post Assessment) เป็นการประเมินผลหลงัจากเรียน 
บทเรียนโมดลูจบแล้ว เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวา่ผู้ เรียนได้บรรลจุดุประสงค์ของ บทเรียน 
หรือไม่ในระดบัใด ข้อมลูจากการประเมินผลหลงัเรียนจะเป็นประโยชน์ส าหรับชีแ้นะการ  เรียน
ซ่อมเสริมในจุดท่ียงัไม่บรรลุตามจดุประสงค์ของบทเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล  หลงั
เรียน อาจเป็นเคร่ืองมือเดียวกันกบัท่ีใช้ประเมินผลก่อนเรียน หรือจะเป็นคนละชดุก็ได้ กรณีท่ีใช้
เคร่ืองมือเดียวกนั เม่ือน าเอาคะแนนจากการประเมินผลก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกบั คะแนนท่ีได้
จากการประเมินผลหลงัเรียนจะช่วยให้ทราบความงอกงามหรือการพฒันาของผู้ เรียน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการประเมินผลหลงัเรียนจะต้องวดัให้ครอบคลมุตามจดุประสงค์ของบทเรียน 
 
9.  โสตทศันูปกรณ์ 
 
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2547 : 51 – 54) กล่าวว่า มีเหตผุลหลายประการส าหรับการใช้ 
โสตทศันปูกรณ์ในการสอนในชัน้เรียน คือ 
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1.  เพ่ือช่วยท าความกระจ่างในมโนทศัน์ท่ีส าคญั หลกัการเรียนรู้เบือ้งต้น คือ การเรียนรู้  
เร่ิมจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งท่ีเป็นนามธรรม เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจมโนทศัน์นามธรรมบางอย่าง 
เขาต้องน าประสบการณ์รูปธรรมสู่มโนทศัน์เหล่านัน้ โดยการมีประสบการณ์ในของจริง หรือสิ่งท่ี
เป็นตวัแทนของจริง ในจดุนีเ้องท่ีโสตทศันปูกรณ์สามารถสนองตอ่วตัถปุระสงค์ท่ีมี ประโยชน์มาก 
โสตทัศนูปกรณ์สามารถเ ช่ือมระหว่างสิ่ ง ท่ี เ ป็น รูปธรรมกับนา มธรรมโดยผ่านการใช้ 
โสตทศันูปกรณ์คณุสมบตัิ ความสมัพนัธ์ และกระบวนการท่ีแทนด้วยสญัลกัษณ์ของค า ช่วยให้
ผู้ เรียนก่อรูปภาพทางสมองของความจริง ยกตัวอย่างเช่น แผนท่ีอาจใช้แสดงความสัมพันธ์  
ระหว่างเขตภูมิศาสตร์กับพืช แผนภูมิองค์การแสดงความสัมพนัธ์ภายในท่ีซับซ้อนในองค์การ 
รูปภาพไดอะแกรมหรือภาพยนตร์เพ่ืออธิบายกระบวนการ และแม่แบบเพ่ือแสดงคณุสมบตัิของ
วตัถ ุ
 2.  เพ่ือกระตุ้นและรักษาความสนใจของผู้ เรียน ผู้ เรียนท่ีมีประสบการณ์ในสิ่งตา่งๆ โดย
ผ่านทางความรู้สึกหลายทางจะมีแรงจูงใจสูงกว่าคนท่ีมีโอกาสน้อยกว่า เ ม่ือผู้ สอนใช้  
โสตทศันูปกรณ์มากกว่าใช้แต่ค าพูด ความสนใจของผู้ เรียนก็ถกูกระตุ้นได้เร็วกว่ากิจกรรมต่างๆ  
ในชัน้เรียนท่ีผ่านการใช้โสตทศันปูกรณ์จะช่วยลดความซ า้ซาก ความซ า้ซากท าให้เกิดความ  เบื่อ
หนา่ยซึ่งก่อให้เกิดเจตคติท่ีไม่ดีตอ่การเรียน ถ้าหากสามารถรักษาความสนใจของผู้ เรียนได้  เขาก็
ต้องพฒันาเจตคตท่ีิพงึประสงค์สูกิ่จกรรมการเรียนรู้ของเขา 
 3.  เพ่ือให้โอกาสแก่ผู้ เรียนทัง้หมดในชัน้ ในการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ท่ีจ าเป็น  
ส าหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มีประสบการณ์บางอยา่งท่ีมีความจ าเป็นตอ่การเรียนรู้ใหม่ๆ แตผู่้ เรียน
รู้สึกว่ามันมีราคาแพงและมีความซับซ้อนจนเกินไป ด้วยการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น  รูปภาพ 
ภาพยนตร์ ฟิล์มแถบยาว โทรทศัน์ และเคร่ืองบนัทึกเสียง ผู้ เรียนได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมใน  
ประสบการณ์ในปัจจุบันหรืออดีตหรือในชัน้เ รียน ด้วยวิธีนีผู้้ เ รียนจะได้รับพืน้เพเดิมของ  
ประสบการณ์ท่ีสมบรูณ์ของการเรียนรู้ใหม่ๆ  บางอยา่ง 
 4.  ช่วยท าให้การเรียนรู้มีความถาวรมากขึน้ ความเข้มข้น ความชดัแจ้ง และความ  
เท่ียงตรงของความประทบัใจท่ีได้รับผ่านโสตทศันปูกรณ์ มกัจะอยู่ได้นานกว่าความประทบัใจ  ท่ี
ก ากวมท่ีผ่านทางการสอนด้วยค าพูดแต่ เ พียงอย่าง เ ดียว นอกจากนี โ้ดยผ่านการใช้  
โสตทศันูปกรณ์ แนวความคิดบางอย่างซึ่งจ าเป็นต้องท าซ า้ๆ เพ่ือให้จ าดีขึน้สามารถท าซ า้ๆ ใน  
รูปแบบหรือลักษณะต่างๆ มีความหลากหลายในการแสดงการน าแนวคิดไปใช้เพ่ือให้จ าอย่าง  
ถาวรมากกวา่แคก่ารสอนแนวคดิซ า้ๆ ในรูปแบบหรือลกัษณะเดียวกนั 
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10.  ประเภทของข้อทดสอบ 
 
 สรุางค์  โค้วตระกลู (2545 : 410 – 416) กล่าวว่า ข้อทดสอบท่ีใช้โดยทัว่ไปอาจแบง่ออก 
ได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ข้อทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) (2) ข้อทดสอบท่ีผู้สอน
สร้างขึน้เอง (Teacher-Made Tests) 
 ข้อทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) 
 ข้อทดสอบมาตรฐานสร้างขึน้โดยผู้ เช่ียวชาญในการสร้างข้อทดสอบ ข้อทดสอบมีหลาย
ชนิดขึน้กบัวตัถปุระสงค์ของข้อทดสอบว่าต้องการวดัอะไร และมกัจะใช้ช่ือข้อทดสอบตามสิ่งท่ี ข้อ
ทดสอบวดัตวัอย่างเช่น ข้อทดสอบเชาวน์ปัญญา (Intelligent Tests) ข้อทดสอบสมัฤทธิผลทาง
การศกึษา (Achievement Tests) หรือข้อทดสอบความถนดั (Aptitude) บคุลิกภาพ(Personality) 
หรืออตัมโนทศัน์ (Self Concept) เป็นต้น 
 ผู้สร้างข้อทดสอบมาตรฐานจะต้องเน้นคุณสมบตัิของข้อทดสอบท่ีดีคือความตรงของ
มาตรวัดและความเท่ียงของมาตรวัดและจะต้องบ่งไว้เวลาพิมพ์ข้อทดสอบว่ามีค่าเท่าใด 
นอกจากนีว้ิธีการใช้ข้อทดสอบก็จะมีมาตรฐานด้วย เป็นต้นว่าควรจะใช้ข้อทดสอบในสภาพการณ์ 
อยา่งไรและก าหนดเวลาท่ีใช้ไว้ด้วย 
 ข้อทดสอบมาตรฐานจะมีวิธีการตรวจการให้คะแนนไว้อย่างละเอียดในประเทศสหรัฐ  
อเมริกาส านักพิมพ์ข้อทดสอบมักจะเป็นผู้ ตรวจคะแนนโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลังจากท่ีได้รับ  
ข้อสอบจากโรงเรียนต่างๆ หรือผู้ ใช้ข้อทดสอบ ทางโรงเรียนและผู้ ใช้ข้อทดสอบจะได้รับผลของ  
การสอบจากทางส านกัพิมพ์ข้อทดสอบ ส่วนมากจะบอกว่าผู้ ใช้ข้อทดสอบได้คะแนนดิบ  (Raw 
Score) เท่าไรและคะแนนซึ่งเรียกว่าคะแนนแปลง (Derived Scores) ซึ่งเปรียบเทียบคะแนนดิบ 
ของผู้ ใช้ข้อทดสอบกบัคะแนนเฉล่ียของผู้ทดสอบทัง้หมด ซึ่งท าให้ผู้ ใช้ข้อทดสอบทราบว่า  ตนท า
ไว้ได้มากน้อยเพียงไร เป็นต้นว่าสงูกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนเฉล่ียหรือต ่ากว่า ส าหรับในกรณี  ข้อทดสอบ
สมัฤทธิผล คะแนนดิบอาจจะเทียบกบัคะแนนเฉล่ียของชัน้เรียนระดบัไหน เป็นต้นว่า  ผู้ เรียนบาง
คนอยูช่ัน้ประถมปีท่ี 4 อาจจะมีคะแนนดบิเทียบกบัคะแนนเฉล่ียของชัน้ประถมปีท่ี 6 
 ส าหรับข้อสอบอ่ืนๆ ข้อสอบท่ีวดัเชาวน์ปัญญาและข้อสอบความถนดัก็มีวิธีการ  ท่ีจะ
ทดสอบและตีความหมายของคะแนนดบิ คล้ายคลงึกบัตวัอยา่งข้อทดสอบสมัฤทธิผล 
 ข้อทดสอบที่ ผู้สอนสร้างขึน้ใช้เอง (Teacher-Made Tests) 
 ในประเทศไทย ส่วนมากข้อทดสอบเป็นข้อทดสอบท่ีผู้สอนสร้างขึน้เอง ข้อสอบ มธัยม
ปลาย หรือข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยัก็เป็นประเภทท่ีผู้สอนหรือผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัด้าน วิชาการ
สร้างขึน้เอง การสร้างข้อทดสอบเพ่ือใช้ในห้องเรียน และใช้ในการทดสอบคดัเลือกผู้ เรียนเข้า
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มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัตา่งๆ แม้ว่าผู้สร้างได้พยายามคิดอย่างดีท่ีสุด ก็ยงัไม่ทราบว่ามี  ความ
ตรงมาตรวัดหรือความเท่ียงมาตรวัดสูงหรือต ่าอย่างไร นอกจากจะทราบว่ามีความตรงตาม  
เนือ้หาเท่านัน้เพราะผู้สร้างข้อสอบออกตามเนือ้หาในหลกัสูตรของวิชาตา่งๆ อนัท่ีจริงการสร้าง 
ข้อทดสอบขึน้ใช้เองในโรงเรียนควรจะเป็นงานท่ีไม่ยากนกั และการสร้างข้อทดสอบให้มีความ  
ตรงและความเท่ียงก็คงจะไม่มีปัญหา ถ้าหากผู้สอนมีรายการของวตัถุประสงค์ของวิชาต่างๆ ท่ี
ตนสอนและผู้ เรียนแต่ละคนก็มีบัญชีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับผู้ สอน และเวลาท่ีผู้ สอนสอน 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเปล่ียนพฤติกรรมตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ การสร้างข้อทดสอบ  ก็คือการเปล่ียน 
วตัถุประสงค์มาเป็นค าถาม Gronlund (1981) ได้เน้นความส าคญัของการเขียนวตัถุประสงค์ 
ก่อนท่ีจะสอนมากและถือวา่ การประเมินผลเป็นการชว่ยให้ทัง้ผู้สอนและผู้ เรียนปรับปรุงการ เรียน
การสอนให้ดีขึน้ 
 ประเภทของข้อทดสอบที่ ผู้สอนสร้างขึน้เอง 
 ประเภทของข้อสอบท่ีผู้สอนสร้างขึน้เองอาจจะแบง่ได้ 2 ชนิดคือ (1) ข้อสอบแบบปรนยั 
(Objective Test) (2) ข้อสอบแบบอตันยั (Subjective Test หรือ Essay) 
 ข้อทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) 
 ข้อสอบแบบปรนยัเป็นข้อสอบท่ีผู้สอนสามารถจะสร้างขึน้ เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอน 
ให้ดีขึน้ถ้าหากผู้ สอนมีแผนการสอนท่ีมีวัตถุประสงค์ของวิชาท่ีสอนอย่างแจ่มแจ้ง และใช้ 
วัตถุประสงค์เป็นเคร่ืองช่วยเตรียมการสอน เตรียมจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้ผู้ เรียน 
ตวัอย่างเช่น ถ้าผู้ สอนสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อกระบวนการด ารงชีวิตของพืช และให้มี 
จดุประสงค์ของการสอบพทุธิพิสยั (Cognitive Objective) ตามหลกัของ Bloom 3 ขัน้แรก คือ 
ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) และการน าความรู้ไปประยุกต์ 
(Application) ก็อาจจะเตรียมแผนในการออกข้อสอบ โดยเขียนตารางตอ่ไปนี ้

วั ตถุ ป ร ะส ง ค์ และ
เนือ้หา 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ความเข้าใจ 
(Comprehension) 

การประยุกต์ 
(Application) 

ร้อยละ 
จ านวน
ข้อ 

การสงัเคราะห์แสง 
การคายน า้ 
การหายใจ 
การยอ่ย 
การหมนุเวียน 
การสืบพนัธุ์ 

2 
2 
2 
2 
2 
4 

3 
2 
3 
4 
2 
2 

5 
2 
1 
0 
0 
2 

25 
15 
15 
15 
10 
20 

10 
6 
6 
6 
4 
8 

จ านวนข้อสอบทัง้หมด 14 16 10 100 40 
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 จ านวนข้อของแตล่ะหวัข้อย่อยอาจจะเปล่ียนแปรได้แล้ว แตว่่าในเวลาสอบเน้นหวัข้อใด
มากน้อยเพียงไร แตถ้่าหากผู้สอนได้พยายามท่ีจะกระจายค าถามตามวตัถปุระสงค์และเนือ้หา 
ผู้สอนก็แนใ่จได้วา่ข้อสอบท่ีสร้างขึน้มีความตรงมาตรวดัทางเนือ้หา ส าหรับความเท่ียงของ มาตร
วดันัน้ ความยาวของข้อทดสอบก็จะชว่ยได้บ้าง 
 ชนิดของข้อทดสอบปรนัย 
 ข้อทดสอบแบบปรนัยท่ีใช้โดยทั่วไปมีหลายชนิดคือ แบบเลือกค าตอบ (Multiple-
Choice) แบบถกูผิด (True False) แบบจบัคู ่(Matching) และแบบเติมค าตอบสัน้ (Completion 
หรือ Short-Answer Items) 
 แบบเลือกค าตอบ (Multiple-Choice Items) แบบเลือกค าตอบเป็นข้อทดสอบปรนยั ท่ี
ขึน้ต้นด้วยข้อความท่ีเสนอปัญหา (The Stem) และตามด้วยประโยคตา่งๆ ให้เลือกว่าประโยค ใด
เป็นประโยคค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุโดยมากจะมี 4 ตวัเลือก (Alternative) ประโยคน าอาจจะ เขียน
เป็นรูปค าถาม หรือเป็นประโยคท่ีไม่จบ จะต้องต่อด้วยประโยคค าตอบท่ีถูกท่ีสดุ ข้อสอบ  แบบ
เลือกค าตอบ (Multiple-Choice) เป็นข้อทดสอบปรนยัท่ีใช้กนัมากเพราะเป็นข้อทดสอบท่ี อาจจะ
สร้างให้ผู้ เรียนเดาค าตอบได้น้อย หลกัการท่ีใช้ในการสร้างข้อทดสอบประเภทนีใ้ห้มี  คณุสมบตัิท่ี
ดีของข้อทดสอบมีดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ภาษาท่ีใช้ในการเขียนข้อความท่ีเสนอปัญหา ควรจะเป็นภาษาท่ีแจ่มแจ้งเข้าใจง่าย  
และแตล่ะหวัข้อควรจะเป็นค าถามท่ีมีค าตอบเดียว 
 2.  ในการเขียนข้อความท่ีเสนอปัญหาควรจะหลีกเล่ียงค าว่าเสมอหรือตลอดเวลา 
(Always) หรือค าว่า “ทัง้หมด” (All) ไม่เคย (Never) หรือค าอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเดาค าตอบท่ี 
ผิดได้ง่าย ขึน้ 
 3.  การเขียนตวัเลือก (Alternative) ทัง้ตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบและตวัลวง (Distracters) 
ควรจะให้มีความสัน้ยาวเทา่กนั 
 4.  ประโยคค าตอบและตวัลวง (Distracters) แต่ละประโยคควรจะมีความหมายของ 
มนัเองไมค่วรจะมีความหมายซ า้กนั 
 5.  การจดัอันดบัค าตอบท่ีถูกต้อง ควรจดัในลักษณะแบบสุ่ม (Random) คือ อยู่ใน 
อนัดบัท่ีไม่เป็นระบบเช่น ค าตอบของข้อ 1 อยู่ในอนัดบัท่ี 2, ค าตอบข้อ 2 อยู่อนัดบัท่ี 4, ข้อ 3 อยู ่
อนัดบัท่ี 1 เป็นต้น 
 6.  ควรจะหลีกเล่ียงประโยคตวัเลือก (Alternative) ท่ีเขียนว่า “ไม่มีค าตอบท่ีถูกเลย” 
(None of the Above) หรือ “ถกูทกุข้อ” (All of the Above) เพราะอาจจะท าให้ผู้ เรียนเดาค า ตอบ
ได้แม้วา่จะไมมี่ความรู้ 
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 แบบถูกผิด (True False Items) ในข้อทดสอบแบบถกูผิดอาจจะใช้ตามค าจ ากดัความ 
ของความคิดรวบยอด (Concepts) หรืออาจจะเป็นข้อความ หลักการตา่งๆ โดยให้ผู้ เรียนวงกลม 
รอบค าว่าถกู (True) หรือค าว่าผิด (False) ตวัอย่างเช่น อ่านประโยคหรือข้อความตอ่ไปนีถ้้าถกู 
ให้เขียนวงกลมรอบ T ถ้าผิดให้วงกลมรอบ F ประโยชน์ของการประเมินผลอย่างหนึ่งก็คือ ช่วยให้
ผู้สอนปรับปรุงการสอนให้ดีขึน้ T F 
 ข้อทดสอบประเภทนีมี้ข้อเสียท่ีว่าผู้ เรียนอาจจะเดาค าตอบได้แม้ว่าจะไม่มีความรู้ 
(False) แตล่ะข้อมีโอกาสท่ีจะถกูได้ 50% ดงันัน้ จึงจ าเป็นจะต้องสร้างข้อทดสอบท่ียาว นอกจาก 
นีค้ าถามท่ีใช้ในแบบทดสอบถกูผิด มกัจะเป็นค าถามเก่ียวกับความรู้ (Knowledge) ขัน้ต ่าของ 
Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives คือ เป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัข้อความจริง (Fact) 
เฉพาะตา่ง ๆ 
 การจับคู่ (Matching Question) ข้อทดสอบประเภท Matching เป็นข้อทดสอบท่ีให้
ผู้ เรียนหาคูส่ิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 คอลัมน์ซ้ายมือเป็นความคิดรวบยอด และข้างขวามือเป็นช่ือของนักจิตวิทยา ให้ใส่
ตวัเลขท่ีก ากับช่ือนักจิตวิทยาท่ีท่านคิดว่าเป็นคู่กับความคิดรวบยอดลงในวงเล็บข้างหน้าของ
ความคดิรวบยอดทกุค าท่ีเขียนไว้ 
 ค าตอบสัน้ๆ และเติมค าหรือประโยคให้สมบูรณ์ (Short - Answer and 
Completion Tests) ข้อทดสอบประเภทนีอ้าจจะเขียนเป็นค าถามท่ีต้องการค าตอบเพียงค าเดียว 
หรืออาจจะเขียนเป็นประโยคท่ีไมส่มบรูณ์เพ่ือให้ผู้ เรียนหาค าตอบท่ีถกูมาเตมิให้สมบรูณ์ 
 ข้อทดสอบแบบอัตนัย (Essay Tests) 
 เป็นข้อทดสอบท่ีใช้วดัความสามารถของผู้ เรียนในขัน้สงูของวตัถปุระสงค์ด้านพทุธิพิสยั
ได้ เช่น ใช้ในขัน้วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการประเมินผลได้ นอกจากนีอ้าจจะใช้เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองค าตอบของผู้ เรียน ท าให้ผู้สอนทราบความเข้าใจของ 
ผู้ เรียนด้วยว่าถูกต้องอย่างไร นอกจากนีข้้อทดสอบแบบอัตนัยผู้ สอนอาจจะเขียนค าถามบน 
กระดานได้โดยไมต้่องพิมพ์ ซึง่ชว่ยให้ประหยดัและสะดวก Gronlund (1981) ได้ให้ค าแนะน าใน
การสร้างข้อทดสอบแบบอตันยั ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ค าถามท่ีใช้ถามผู้ เรียนควรจะให้เวลาผู้ เรียนตอบอย่างเต็มความสามารถค าถามไม่
ควรเกิน 3 ข้อ ถ้าจะให้เวลาผู้ เรียนตอบเพียง 1 ชัว่โมง 
 2. ค าถามท่ีใช้ควรจะมาจากวัตถุประสงค์ของบนเรียนแต่ละบท ควรจะเป็นค าถามท่ี 
ผู้ เรียนต้องใช้ความคิดท่ีจะวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือประเมินผล รวมทัง้ประยุกต์ความรู้ท่ีได้  
เรียนรู้ 
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 3. ถ้าใช้ค าถามมากกว่าหนึ่งค าถาม ควรจะแนะผู้ เรียนเก่ียวกบัเวลา ตอบว่าควรจะใช้ 
เวลาตอบแตล่ะค าถามนานเท่าไร เพ่ือจะได้เตือนผู้ เรียนไม่ให้ใช้เวลากบัข้อหนึ่งข้อใดมากเกินไป 
และไมมี่เวลาตอบค าถามทกุข้อ 
 4. การใช้ค าถามแบบอตันยั (Essay) ไม่ควรจะให้ผู้ เรียนเลือกตอบ เพราะจะเป็น ปัญหา
ในการตรวจ ผู้ เรียนควรจะตอบค าถามเดียวกนั เพ่ือการตรวจจะได้มีเกณฑ์ให้คะแนน  เหมือนกนั
ถ้าหากให้โอกาสผู้ เรียนเลือกตอบก็เปรียบเหมือนวา่ผู้ เรียนไมไ่ด้สอบข้อทดสอบเดียวกนั 
 5. การเขียนค าถามควรจะใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายอย่างแจ่มแจ้ง  
และทราบวา่ผู้ออกข้อสอบมีความคาดหวงัอยา่งไร 
 ข้อทดสอบแบบอตันยัเป็นข้อทดสอบท่ีมีประโยชน์ในการวดัความเข้าใจ และความรู้ขัน้ 
สงูด้านพทุธิพิสยั แตม่กัจะมีปัญหาในการตรวจและให้คะแนนอย่างยตุิธรรม ข้อแนะน าท่ีจะ  ช่วย
ให้การตรวจข้อสอบแบบอตันยัอยา่งยตุธิรรมท่ีเป็นประโยชน์มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ก่อนท่ีจะสร้างข้อทดสอบผู้สอนจะต้องเขียนจดุประสงค์ว่าต้องการอะไรจากค าตอบ
ของผู้ เรียน จุดประสงค์นีจ้ะต้องมาจากจดุประสงค์ของบทเรียนหรือหน่วยเรียน และควรจะบอก
ให้ผู้ เรียนทราบลว่งหน้าด้วยวา่ผู้สอนจะถือจดุประสงค์ใดเป็นเกณฑ์ในการตรวจข้อสอบ 

2. หลังจากได้สร้างข้อทดสอบแบบอัตนัยแล้วผู้สอนควรจะตอบค าถามทันทีและตัง้
เกณฑ์การให้คะแนนวา่สว่นไหนควรจะได้คะแนนเทา่ไร 

หลกัการตรวจข้อสอบอตันยั 
1. เม่ือได้รับค าตอบแล้วผู้ ตรวจควรจะอ่านวัตถุประสงค์ท่ีเขียนไว้ก่อนจะสร้างข้อ

ทดสอบ เพ่ือทบทวนความจ าพร้อมกบัอ่านค าตอบท่ีเขียนไว้ด้วย การตรวจควรจะตรวจข้อสอบที
ละข้อ แล้วแยกค าตอบของผู้ เรียนตามคณุภาพโดยให้เป็นกลุ่มประเภทดีมาก ดีพอใช้ ไม่พอใช้ 
หรืออาจจะให้เป็นกลุม่ A B C D ก็ได้ 

2. หลงัจากได้แบง่ค าตอบตามคณุภาพแล้วผู้ตรวจควรจะอ่านค าตอบของแตล่ะกลุ่มอีก
ครัง้หนึ่งและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ บางครัง้ในเวลาอ่านทวน กลุ่ม B อาจจะได้เล่ือนขึน้
เป็นกลุม่ A หรือเล่ือนลงเป็นกลุม่ C ก็ได้ การอา่นทวนชว่ยท าให้แนใ่จยิ่งขึน้  

3. ผู้ตรวจควรระวงัไม่ให้การสะกดหรือลายมือของนกัเรียนมีอิทธิพลต่อการให้คะแนน 
ควรจะยดึถือเกณฑ์ของการให้คะแนนท่ีเตรียมไว้ก่อนท าการทดสอบเป็นหลกั 
 สรุปแล้วการสร้างข้อทดสอบท่ีดีเป็นงานท่ียาก แตเ่ป็นสิ่งท่ีจ าเป็นเพราะเป็นเคร่ืองมือท่ี
จะชว่ยให้ทัง้ผู้สอนและผู้ เรียนทราบถึงผลงานท่ีตนได้ท า ผู้สอนควรเตรียมแผนในการออกข้อสอบ
ว่ามีวตัถปุระสงค์อะไรและต้องการวดัความรู้ระดบัใดแค่ไหน และเลือกใช้ชนิดของข้อทดสอบให้
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เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ ถ้าเป็นไปได้การใช้ข้อทดสอบผสมระหว่างปรนยัและอตันยัเป็น
วิธีท่ีดีท่ีสดุ เพราะการออกข้อสอบแบบปรนยัสามารถตัง้ค าถามท่ีคลมุความรู้ขัน้ต้นของพทุธิพิสยั
ได้มาก ส่วนข้อสอบแบบอตันยัจะช่วยให้ผู้สอนทราบถึงความสามารถของผู้ เรียนท่ีจะสงัเคราะห์
และประเมินสิ่งท่ีเรียนรู้ รวมทัง้การเรียบเรียงความรู้ด้วย  
 
11.  การจัดรูปแบบข้อทดสอบ 
 
 กรอนลนัด์ (1981 : 243) ได้ให้แนวคิดว่าการจดัชุดแบบข้อทดสอบให้เป็นระบบต้อง 
พิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนีคื้อ 1) ชนิดของข้อสอบท่ีใช้ 2) พฤติกรรมท่ีจะวดั 3) ความ 
แตกตา่งของข้อสอบแตล่ะชนิด และ 4) เนือ้หาท่ีจะวดั ดงันัน้ในการจดัชดุแบบทดสอบจึง ควรจดั
เรียงล าดับข้อสอบตามการใช้ความสามารถของผู้ สอบจากระดับท่ีง่ายไปถึงระดับท่ียากคือ 
ข้อสอบแบบถกู – ผิด แบบจบัคู ่แบบค าตอบสัน้ แบบเลือกตอบ และแบบความเรียง หรืออตันยั คู
บิสไซน์และบอริช (1996 : 122) ได้เสนอแนวทางการจดัชุดแบบทดสอบไว้ดงันี  ้ (อ้างใน พิชิต  
ฤทธ์ิจรูญ, 2545 : 228-229) 

1. ควรจดัข้อสอบท่ีมีรูปแบบคล้ายคลงึกนัหรือชนิดเดียวกนัไว้ในตอนเดียวกนั 
2. การจดัเรียงข้อสอบจากชนิดท่ีง่าย (แบบถกู – ผิด) ไปจนถึงชนิดท่ียาก (แบบความ

เรียง) 
3. ควรจดัเรียงข้อสอบให้สามารถอ่านได้ง่ายโดยจดัระยะรูปแบบการพิมพ์ข้อสอบไม่ให้

อดัแนน่จนเกินไป 
4. ต้องจดัให้ตวัค าถามและตวัเลือกอยูใ่นหน้าเดียวกนั 
5. ควรจดัให้แผนภาพ รูปภาพ หรือค าอธิบายเก่ียวกับภาพท่ีเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ 

และข้อสอบ (ค าถามและตวัเลือก) อยู่ใกล้กนัโดยควรให้อยู่ก่อนถึงตวัข้อสอบ และให้อยู่ หน้า
เดียวกนัด้วย 

6. ควรจดัเรียงตวัเลือกท่ีถกูหรือค าตอบแบบสุ่มหลีกเล่ียงการจดัเรียงท่ีเป็นระบบอย่าง 
ใดอยา่งหนึง่ 

7. ควรก าหนดวิธีการตอบข้อสอบให้ชดัเจนว่าต้องการให้ตอบในแบบทดสอบ หรือ ใน
กระดาษค าตอบ 

8. เว้นท่ีว่างให้เพียงพอกับการเขียนข้อมูลเก่ียวกับผู้ เข้าสอบและการสอบ  เช่น ช่ือ 
นามสกลุ เลขประจ าตวั รายวิชาท่ีสอบ 
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9. ตรวจสอบค าชีแ้จงของแบบทดสอบว่าเขียนได้ครอบคลุม ชดัเจนเพียงใด ค าชีแ้จง 
แนะน าควรประกอบด้วยจ านวนข้อสอบ วิธีการตอบข้อสอบ หลกัการเลือกค าตอบ และเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

10. ตรวจทานแบบทดสอบให้มีความถกูต้องสมบรูณ์ ทัง้ในด้านรูปแบบของข้อสอบ การ  
จดัเรียงข้อสอบ ภาษาท่ีใช้ก่อนจะจดัพิมพ์แบบทดสอบตอ่ไป  
 
12.  การน าผลการทดสอบไปใช้ 
 
 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2545 : 237 – 234) กล่าวว่า การทดสอบจะเกิดคณุประโยชน์อย่างมาก 
ตอ่การเรียนการสอน ถ้าหลงัจากด าเนินการสอบและตรวจให้คะแนนแล้ว ได้มีการน าผลการสอบ
ไปใช้ให้คุ้มคา่ ซึง่พิจารณาได้จากแผนผงัความคดิ (Mind mapping) ดงัแสดงในภาพท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แผนผังความคิดของการน าผลการทดสอบไปใช้ 

ปรับปรุงการเรียน 

ตดัสนิผลการเรียน วินิจฉยั 

ผู้ เรียน 

พฒันาการสอน 

ผู้สอน 

การน าผลการทดสอบไปใช้ 
ร่วมมือพฒันาผู้ เรียน 

ผู้ปกครอง 

รายงานผลการเรียน 

ผู้บริหาร 

ข้อมลูสารสนเทศส าหรับ 
การพฒันา 
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 จากแผนผงัความคิดดงักล่าว จะเห็นว่าผลการทดสอบสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตอ่ผู้ เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้บริหารได้ดงันี ้
 1.  การใช้ผลการทดสอบพฒันาผู้ เรียน ผู้ สอนสามารถน าผลการทดสอบไปใช้พฒันา
ผู้ เรียนได้ 3 ลกัษณะดงันี ้

1.1 การวินิจฉัยผู้ เรียน (Diagnosis) เป็นการใช้ผลการทดสอบ หรือการประเมินผล 
ก่อนการเรียนการสอนเพ่ือตรวจสอบความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียนว่ายงัมีข้อบกพร่องในเร่ืองใดผู้สอน
จะได้จดัการสอนซอ่มเสริมความรู้พืน้ฐานให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตอ่ไป 

1.2 การปรับปรุงการเรียนรู้ เป็นการใช้ผลการทดสอบ หรือการประเมินผลระหว่าง 
เรียน (Formative evaluation) เพ่ือตรวจสอบว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามจดุประสงค์ 
การเรียนรู้หรือไม่ หากพบว่าผู้ เรียนยงัไม่ผ่านจดุประสงค์การเรียนรู้ หรือยงัมีข้อบกพร่องในเร่ือง 
ใดผู้สอนก็จะได้ปรับปรุงแก้ไข โดยการจดัสอนซ่อมเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตาม 
จดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1.3 การตัดสินผลการเรียน เป็นการใช้ผลการทดสอบ หรือการประเมินผลรวม 
(Summative Evaluation) หลงัจากสิน้สดุการเรียนการสอนของแตล่ะรายวิชา เพ่ือตรวจสอบว่า 
ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถในรายวิชานัน้เพียงใด แล้วพิจารณาตดัสินผลการเรียนตามเกณฑ์  
ท่ีก าหนดวา่ผู้ เรียนแตล่ะคนควรจะได้ระดบัผลการเรียนใด 

2. การใช้ผลการทดสอบปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของผู้สอน เม่ือ
ผู้สอนจดัการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา และได้มีการทดสอบแล้ว ผลการทดสอบก็คือตวัชี  ้ ท่ี
แสดงถึงผลการเรียนของผู้ เรียนซึ่งเป็นผลอนัเน่ืองมาจากการสอนของผู้สอนนัน่เอง ถ้าผล การ
เรียนหรือผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะผู้สอนใช้เทคนิควิธีการสอน ท่ีดี
มีประสิทธิภาพ แต่ถ้าผลการเรียนหรือผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ก็อาจกล่าวได้ว่า  เป็น
เพราะผู้สอนใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีไม่เหมาะสม ดงันัน้ผลการทดสอบจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ  
(Feedback) ให้ผู้ สอนพิจารณาทบทวนปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

3. การใช้ผลการทดสอบรายงานผู้ ปกครอง การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ (Accountability) ตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียน หรือ การ 
จดัการเรียนการสอนของผู้สอนว่าได้จดัการศกึษาเพ่ือพฒันาผู้ เรียนได้ผลเป็นอย่างไร และ จะท า
ให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขหรือพฒันาผู้ เรียนด้วย โดยทัว่ไปโรงเรียน จะรายงาน
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ผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ โดยใช้สมดุรายงานประจ าตวั การสอบ ปลายภาคหรือ
ปลายปี 

4. การใช้ผลการทดสอบเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้ บริหารผู้ บริหารโรงเรียน  
จ าเป็นต้องมีข้อมลูสารสนเทศ (Information) ส าหรับประกอบการตดัสินใจในการบริหารงาน จึง
จะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผลการทดสอบของแตล่ะรายวิชา หรือ
โดยภาพรวมทัง้โรงเรียนถือว่าเป็นข้อมลูสารสนเทศท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ี  ผู้บริหาร
สามารถจะน ามาเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการเรียนการ
สอนของแตล่ะรายวิชา หรือปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งอาจจะมีการ
จดัท าแผนหรือโครงการพฒันาการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ ท่ีปรากฏว่า ผลการทดสอบ 
หรือผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนไมไ่ด้มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ 
 
13.  พฤตกิรรมของผู้สอนและบรรยากาศของห้องเรียน 
 
 นอกจากความเข้าใจของผู้ สอนเก่ียวกับบรรยากาศของห้องเรียน เพ่ือเอือ้การเรียนรู้ 
ดงักล่าวแล้ว พฤติกรรมของผู้สอนในขณะท่ีสอนก็มีส่วนในการรักษาบรรยากาศของห้องเรียน 
เพ่ือเอือ้การเรียนรู้ มีนักจิตวิทยาการศึกษาหลายท่านท่ีได้ท าการวิจยัเก่ียวกับเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ 
ผลของการวิจยัท่ีออกมาคล้ายคลึงกนัมาก (Kounin, 1970; Good and Brophy, 1978, 1980 ; 
Emmer & Evertson 1981 ; Evertson & Emmer, 1982) (อ้างใน สรุางค์  โค้วตระกลู, 2545, 
431 – 433) 
 การศกึษาของ Kounin, (1970) เก่ียวกบับรรยากาศของห้องเรียนท่ีเอือ้การเรียนรู้ พบว่า
พฤตกิรรมของผู้สอนส าคญัมาก ในห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศเอือ้การเรียนรู้ มกัจะมีผู้สอนท่ีมีความ 
สามารถและพฤตกิรรมดงัตอ่ไปนี ้
 1. ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ ท่ีทราบความเคล่ือนไหวของห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ทราบว่า
ผู้ เรียน แตล่ะคนก าลงัท าอะไรบ้าง มีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างไร เม่ือมีเหตท่ีุจะก่อกวนความสงบของ 
ห้องเรียนผู้สอนก็ตดัไฟแตต้่นลมได้ Kounin เรียกคณุสมบตัินีว้่า “With-it-Ness” หรือมีความรู้สึก 
ไวตอ่บรรยากาศในห้องเรียน 
 2. ผู้สอนเป็นผู้ ท่ีสามารถท่ีจะดแูลชัน้เรียนได้ทัว่ถึง เป็นต้นว่า ถ้าผู้สอนก าลงัอธิบายให้
ผู้ เรียนคนหนึ่ง และได้ให้ผู้ เรียนอีก 3 คน ท าแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์อยู่หน้าห้องเรียน โดยใช้ 
กระดานด าส่วนผู้ เรียนท่ีเหลือท างานอยู่บนโต๊ะของตนเอง ถ้าผู้ เรียน 2 ใน 3 คนท่ีก าลงัท า 
แบบฝึกหดั เลขท่ีกระดานด าเลน่กนัแทนท่ีจะท างาน ผู้สอนท่ีควบคมุห้องเรียนจะได้เห็นเหตกุารณ์ 
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และสามารถท่ีจะห้ามผู้ เรียนท่ีก าลังเล่นอยู่ให้หยุด และขณะเดียวกันผู้สอนก็สามารถกลับมา 
อธิบายงานได้อยา่งปกติ 
 3. ผู้สอนเป็นผู้ มีความสามารถท่ีจะรักษาระดบัความสนใจ และความใส่ใจในบทเรียนท่ี
ผู้สอนก าลงัสอนอยา่งราบร่ืน (Smoothness) โดยสามารถท่ีจะเปล่ียนกิจกรรมตา่งๆ ท่ีผู้สอนสอน
โดยไม่รบกวนหรือท าลายความสนใจของผู้ เรียน ผู้สอนจะต้องมีความรู้สึกไวตอ่ความรู้สึก ของ
ผู้ เรียน เช่น เม่ือผู้สอนสงัเกตว่า ผู้ เรียนไม่สนใจในสิ่งท่ีผู้สอนก าลงัสอน ผู้สอนก็อาจจะเปล่ียน 
กิจกรรมหรือเปล่ียนเทคนิคในการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนทุกคนมีความใส่ใจในบทเรียน บางครัง้ 
พฤตกิรรมของผู้สอนเอง เป็นสาเหตใุห้ผู้ เรียนหวัน่ไหวและไมส่นใจในบทเรียน เป็นต้นว่า ผู้สอนไม่
สอนตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนชกัจูงผู้สอนออกนอกเร่ืองนอกบทเรียนท่ี 
ก าลงัสอน โดยการถามค าถามท่ีไม่ตรงกบัสิ่งท่ีผู้สอนก าลงัสอน และผู้สอนตอบค าถามโดยลืมว่า 
ตนก าลงัสอนเร่ืองอะไรอยู ่
 4. ผู้สอนเป็นผู้ ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเทคนิคของการสอนให้เหมาะสมกบัความต้องการ  
ของผู้ เรียนและวิชาท่ีเรียน มีความกระตือรือร้นในเร่ืองท่ีตนสอน และพยายามเปล่ียนพฤติกรรม  
ของตนเอง เพ่ือไม่ให้พูดสิ่งท่ีซ า้ๆ เป็นประจ า ผู้สอนบางคนมีพฤติกรรมท่ีผู้สงัเกตการสอน คือ
ผู้ เรียนจะทายได้ว่าจะท าอะไร ท าให้เกิดการเบื่อหน่าย ไม่สนใจและไม่กระตือรือร้น เป็นต้นว่า 
เม่ือเข้าห้องเรียนผู้สอนก็จะเร่ิมด้วยประโยคท่ีเหมือนกนัทุกครัง้ เช่น ให้ผู้ เรียนทุกคนเอาหนงัสือ 
ออกมาเปิดหน้า...และเม่ือจบบทเรียนก็จะใช้วิธีการจบแบบเดียวกนัทกุวนั 
 5. ผู้สอนควรพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการพดูซ า้ซาก และหยมุหยิมเก่ียวกบัการสัง่งานให้  
ผู้ เรียนท าหรือให้ผู้ เรียนประกอบกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นตอ่สิ่งท่ีผู้ เรียนต้องการ หรือคาดหวงัท่ีจะ ท า
ให้เกิดขึน้เร็วๆ เชน่ ก่อนจะให้ผู้ เรียนออกไปพกัผู้สอนบางคนหลงัจากท่ีบอกให้ผู้ เรียนหยดุ ท างาน 
เก่ียวกับบทเรียน เก็บหนังสือแล้วยังต้องตรวจดูความเรียบร้อยทุกโต๊ะ และปล่อยให้  ผู้ เรียน
ออกไปเข้าแถวอยา่งเป็นระเบียบ ท าให้เสียเวลาพกัของผู้ เรียน และท าให้ผู้ เรียน มีความรู้สึกทรุนทุ
รายไมมี่ความสขุ เพราะผู้สอนแยง่เวลาท่ีผู้ เรียนชอบไปโดยเปลา่ประโยชน์ 
 6. ผู้สอนจะต้องระวงัท่ีจะไม่ท าโทษหรือคาดโทษผู้ เรียนคนใดคนหนึ่งอย่างไม่มีเหตผุล 
แล้ว เป็นผลกระทบกระเทือนต่อผู้ เรียนทัง้ชัน้ ท าให้ผู้ เรียนทัง้ชัน้ไม่มีความสุขจนท างานไม่ได้ 
คณุสมบตัิข้อนีเ้ป็นต้นเหตใุห้ Kounin สนใจท าการศกึษาเก่ียวกบัระเบียบวินยั และการควบคมุ 
ห้องเรียนท่านได้เล่าว่าในขณะท่ีการสอนนิสิตในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีนิสิตผู้ หนึ่งอ่าน  
หนงัสือพิมพ์และไมฟั่งทา่นจงึคาดโทษไว้วา่ คราวตอ่ไปถ้ามีนิสิตคนใดคนหนึ่งน าหนงัสือพิมพ์ มา
อา่นในห้องเรียนจะไมใ่ห้เรียน การคาดโทษของทา่นท าให้นิสิตทัง้ชัน้ไม่พอใจ และมีการพูดกนั ถึง
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เร่ืองการคาดโทษท าให้การสอนเป็นไปอย่างไม่ราบร่ืน การคาดโทษจากพฤติกรรมของนิสิต  เพียง
คนเดียว แตท่ าให้เกิดความระส ่าระสายของผู้ เรียนทัง้ห้องเรียกวา่ “Ripple Effect” 
 จากผลของการศกึษาบรรยากาศของห้องเรียน Kounin ได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้สอนทัง้เก่า 
และใหมเ่ก่ียวกบัการควบคมุห้องเรียน เพ่ือไมใ่ห้เกิดมีปัญหาเร่ืองระเบียบวินยั ซึง่มีผลเสีย ตอ่การ
เรียนการสอนดงัตอ่ไปนี ้
 1. ผู้สอนควรจะบอกแก่ผู้ เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีก่อกวนความสงบของห้องเรียนให้หยดุ แต่
บอกให้รู้ชดัวา่ผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมอะไร และไมเ่หมาะสมอย่างไร เป็นต้นว่า “แดงอย่าชวนป้อม
คยุเพราะป้อมก าลงัท างาน” 
 2. ไมเ่พียงแตแ่นะให้ผู้ เรียนท่ีก าลงัแสดงพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมให้หยดุ แตแ่นะตอ่ไปว่า
ควรจะท าอะไร เป็นต้นวา่ “แดงหยดุคยุกบัป้อม แล้วเอางานท่ีเธอท าเสร็จมาให้ผู้สอนด”ู 
 3. อธิบายเหตผุลว่าท าไมแดงควรจะหยุดชวนป้อมคยุ เป็นต้นว่า “แดงเธอเห็นไหมว่า 
ป้อมยงัท างานไมเ่สร็จ เธอเสร็จแล้วควรจะเห็นใจป้อม เพราะถ้าหากป้อมไม่ใช้เวลาท างาน  อย่าง 
เตม็ท่ีงานก็จะไมเ่สร็จ” 
 4. เวลาผู้สอนห้ามผู้ เรียนหรือชีแ้จงกบัผู้ เรียน ผู้สอนจะต้องแสดงว่าผู้สอนมีความหวงัดี 
ตอ่ผู้ เรียนและมีความจริงใจ 
 5. ผู้สอนควรจะต้องพยายามท่ีจะละความโกรธ หรือโมหะโทสะ ถ้าจะคิดถึงวฒันธรรม  
ไทย และมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา และไม่ควรใช้การลงโทษ โดยเฉพาะ  
การลงโทษให้เจ็บกาย แตพ่ยายามท าให้ตนเองเป็นต้นแบบท่ีดี และใช้ผู้ เรียนท่ีพฤติกรรมดีเป็นต้น 
แบบให้ผู้ เรียนคนอ่ืนๆ 
 6. ผู้สอนควรจะระวังไม่ใช้ค าพูดท่ีค่อนแคะผู้ เรียนเก่ียวกับบุคลิกภาพของผู้ เรียนว่า
ประพฤติตนไม่ดี แตค่วรจะอธิบายว่าพฤติกรรมท่ีผู้ เรียนแสดงนัน้ จะกระทบกระเทือนสวสัดิการ
ของเพ่ือนอยา่งไร เป็นต้นวา่ แดงชวนป้อมคยุ แทนท่ีจะบอกว่า “แดงเธอนีค้ยุได้ไม่รู้จกัจบ ไม่รู้สึก
เห็นใจเพ่ือนเลย” ก็ควรจะบอกวา่ “แดงอยา่คยุกบัป้อม เพราะป้อมจะท างานไมเ่สร็จ” 
 7. ผู้ สอนควรจะเป็นผู้ ท่ีส่งเสริมระเบียบข้อบังคับของห้องเรียนด้วยความยุติธรรม 
สม ่าเสมอ ถ้าหากผู้สอนแสดงให้ผู้ เรียนเห็นว่าผู้สอนมีความหวงัดีตอ่ผู้ เรียนต้องการให้ผู้ เรียนมี
สมัฤทธิผลในการเรียนและมีพฒันาการทางบคุลิกภาพพร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม  ใน
อนาคต ผู้ เรียนก็จะให้ความร่วมมือกบัผู้สอนและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้สอน ในการวิจยั   เก่ียวกบั
คณุสมบตัิ ของผู้สอนท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศเพ่ือเอือ้การเรียนรู้โดย Thornberg, McEwin & 
Jones (1982) ก็พบว่าผู้สอนท่ียอมรับผู้ เรียนอย่างแท้จริงและมีความจริงใจต่อผู้ เรียน จะท าให้
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ผู้ เรียนให้ความร่วมมือในเร่ืองการรักษาระเบียบวินยัของห้องเรียน ท าให้ห้องเรียนมี  บรรยากาศ
เพ่ือเอือ้การเรียนรู้ 
 
14.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จนัทนา ณ ถลาง (2549 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้การเขียนภาพและ
ระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ โดยใช้ส่ือวีดทิศัน์ซีดี ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพส่ือวีดิทศัน์ซีดี เร่ืองการเขียนภาพและระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตลอดจนเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนภาพ
และระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองการเขียนภาพและระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้ส่ือวีดิทศัน์ซีดีกบักลุ่มท่ี
เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1      
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวิชิตสงคราม จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มทดลองและ
นกัเรียนโรงเรียนหงษ์หยกบ ารุง จ านวน 27 คน เป็นกลุ่มควบคมุ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
ส่ือวีดิทศัน์ซีดีและแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการเขียนภาพและระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยท่ี 1 ความรู้
พืน้ฐานการเขียนภาพระบายสี หนว่ยท่ี 2 องค์ประกอบในการเขียนภาพ หน่วยท่ี 3 การเขียนภาพ
ระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ ส าหรับขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ ขัน้แรก ขัน้การเตรียมตวันกัเรียน 
โดยการเร้าความสนใจให้พร้อมท่ีจะเรียน โดยการน าสนทนา ขัน้ท่ีสอง ขัน้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของ
การเรียน โดยครูผู้สอนจะแจ้งวตัถุประสงค์ในการเรียนและเนือ้หา ขัน้ท่ีสาม ขัน้การทบทวน
ความรู้เดิม ขัน้ท่ีส่ี ขัน้เรียนเนือ้หาใหม่ ด้วยวิธีให้ผู้ เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากวีดิทศัน์ซีดี
เป็นกลุ่มทัง้ชัน้เรียนและฝึกปฏิบตัิกิจกรรมทกัษะ การเขียนภาพและระบายสี ระหว่างเรียนของ  
แตล่ะหน่วย ออกมาเป็นผลงานของแตล่ะบคุคล ขัน้ท่ีห้า ขัน้การน าความรู้ไปใช้โดยการประมวล
ความรู้จากการเรียนแล้วปฏิบตัิกิจกรรม การท าประเมินภาคความรู้และทกัษะการเขียนภาพ
ระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ในแตล่ะหน่วยเป็นรายบคุคล และขัน้สดุท้าย  ขัน้การน าเสนอผลงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการน าผลงานจากการเรียนรู้มาจดันิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมี
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ มี
คา่ความเช่ือมัน่ 0.81 และแบบทดสอบทกัษะการเขียนภาพระบายสี มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.85 สถิติ
ท่ีใช้ในการทดสอบสมมตุฐิาน ได้แก่ สถิตทีิ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  
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ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของส่ือวีดิทศัน์ซีดี เร่ืองการเขียนภาพและระบายสีด้วยสี
โปสเตอร์เทา่กบั 81.04/82.50 และพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนภาพและระบายสี
ด้วยสีโปสเตอร์ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยส่ือวีดิทัศน์ซีดี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนภาพและระบายสีด้วย
สีโปสเตอร์ของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยส่ือวีดิทศัน์ซีดี สูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงสรุปได้ว่า การได้เห็นภาพจากส่ือวีดิ
ทศัน์ซีดีประกอบค าอธิบายได้ช่วยให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดท่ีชดัเจน  ภาพตวัอย่างช่วยเร้า
ความสนใจของนักเรียน ท าให้การเรียนไม่น่าเบื่อและมีความเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม  
กระตุ้นให้นกัเรียนได้แสดงออกและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้วิเคราะห์รายละเอียดของภาพ
มากขึน้ ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถฝึกทกัษะการเขียนภาพและระบายสีได้ง่ายและรวดเร็วขึน้  รวมทัง้
กระบวนการจดักิจกรรมและการฝึกทกัษะในการเรียนรู้ช่วยเพิ่มความช านาญในการปฏิบตัิ  คิด
วางแผน สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ มีปฏิสมัพันธ์กับส่ือ เพ่ือน ผู้สอนและสิ่งแวดล้อม เกิด
ความภาคภมูิใจในผลงาน 
 
 จ าเนียร  อินผกู (2547 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการใช้การ์ตนูเร่ืองในการเรียนการสอนโจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้การ์ตูน
เร่ืองในการเรียนการสอน และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีตอ่การ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การ์ตนูเร่ืองในการเรียนการสอน กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการศกึษาครัง้
นีคื้อ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน 
ตชด.อนุสรณ์ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ท่ีมีการ์ตูนเร่ือง  ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหา และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การ์ตูนเร่ืองในการเรียนการสอน 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่ร้อยละ  

ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้การ์ตนูเร่ืองประกอบการสอนมีคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหา เฉล่ียร้อยละ 74.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 60 ของโรงเรียน และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การ์ตนู
เร่ืองในการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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 ทิพวรรณ ค าประกอบ (2546 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาบทเรียนวีดิทศัน์ ซีดี เร่ืองสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาตป่ิาไม้และป่าชายเลน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนวีดิทศัน์ 
ซีดี เร่ืองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติป่าไม้และป่าชายเลน ประชากร คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนวดัพลมานีย์ จ านวน 120 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้รับการสุ่มอย่าง
แบบง่ายจ านวนทัง้สิน้ 30 คน โดยทดลองน าบทวีดิทศัน์ ซีดี ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ทดลองกลุ่มตวัอย่าง 
แล้วใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ ท่ีมี
คา่ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.26-0.80 คา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.53 และค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบเทา่กบั 0.84 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent  

ผลการวิจยัพบวา่บทเรียนวีดทิศัน์ ซีดี ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ E1 และ E2 เท่ากบั 
91.77 : 83.89  ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและหลงัเรียน
ท่ีเรียนด้วยบทเรียนวีดทิศัน์ ซีดี แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
 ปิญชาน์  รินง้าว (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมี      
วีดิทศัน์ประกอบเพ่ือส่งเสริมทกัษะการพดูภาษาองักฤษ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาทกัษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งใช้วีดิทัศน์
ประกอบ และแรงจูงใจของนกัเรียนก่อนและหลงัการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งใช้   
วีดิทัศน์ประกอบ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (อ 024 ก) จ านวน 28 คน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ าเภอเมืองปาน 
จงัหวดัล าปาง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 รูปแบบการทดลองเป็นการทดลองแบบกลุ่ม
เดียวเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ แผนการสอนโดยมีวีดทิศัน์ประกอบ จ านวน 4 แผ่น เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้แก่ แบบประเมินทกัษะการพดู และแบบสอบถามวดัแรงจงูใจของ
นกัเรียน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนทุกคนหลังได้รับการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีวีดิทศัน์ประกอบ มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์การพูดภาษาองักฤษท่ี
ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 60 นอกจากนัน้ยงัพบว่าแรงจูงใจของนกัเรียน หลงัได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีวีดทิศัน์ประกอบหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
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ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คะแนนสอบก่อนเรียน 
ของนกัศกึษา 

คะแนนสอบหลงัเรียน 
ของนกัศกึษา 

ร้อยละของคะแนนความก้าวหน้า 
ของผลการเรียนรู้รายบคุคล 

นักศึกษา 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ศกึษาเนือ้หาวิชา 

 ตอบค าถามท้ายบท 

 ดวีูดิทศัน์ 

 แบง่กลุม่ท าใบงาน 

 อภิปรายเนือ้หา 

 รับฟังการบรรยายสรุป 

 ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

นักศึกษา 

ความคดิเห็น
ของนกัศกึษา 




